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ПРЕДПРЕДПРЕДПРЕДГОГОГОГОВВВВООООРРРР    
    
Глобалната заложба за заштита на човековата околина и посебно за 

намалување на емисиите на стакленички гасови, увозната зависност на Македонија 

од енергија, како и потребата за обезбедување на поголема разновидност и со тоа и 

сигурност во снабдувањето со енергија неминовно наметнуваат зголемено учество 

на обновливите извори во финалната потрошувачка на енергија. Но, паралелно со 

активностите и мерките за зголемување на учеството на обновливите извори треба 

да се усвојат мерки и спроведат активности за зголемување на енергетската 

ефикасност во финалната потрошувачка. На тој начин многу полесно и побргу ќе се 

исполни целниот процент за учество на обновливите извори во финалната 

потрошувачка, но и ќе се подобри конкурентноста на економијата заради 

намалените трошоци за енергија. 

Се поприсутните последици од климатските промени го поттикнуваат 

човештвото да размислува за различни мерки за справување со нив, поради идно 

влошување на состојбата. Обновливите извори на енергија и енергетската 

ефикасност се наметнуваат како логички мерки за намалување на емисиите на 

штетни гасови во атмосферата. 

И Македонија не е надвор од овие текови и дискусии за реформа на 

енергетските и климатските политики. Со зачленувањето во Европската енергетска 

заедница и следење на обврските од Кјото протоколот (KYOTO PROTOKOL), 

Македонија работи на зголемување на обновливите извори на енергија и 

енергетската ефикасност. 

Енергетиката, вклучувајќи ги сите нејзини сегменти, има големо влијание врз 

правилниот и континуиран развој на државите и поради тоа е приоритет на сите 

позначајни економии. Спроведувањето на мерки за зголемување на енергетската 

ефикасност, намалување на искористувањето на фосилните горива како и 

зголемување на употребата на обновливите извори на енергија,  се само дел од 
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активностите кои се превземаат со цел да се зголеми: стабилноста на снабдување 

со енергија, континуитетот, рационалната употреба на домашните енергетски 

ресурси, конкурентноста, како и да се намалат зависноста од увоз на електрична 

енергија и негативните влијанија врз животната средина предизвикана од 

климатските промени.   

Со цел да се спроведат сите горенаведени активности, во делот на 

енергетската ефикасност и употребата на обновливите извори на енергија, на 

светско ниво се изготвени и на сила се повеќе меѓународни договори. Истите се дел 

и од стратешките определби на Европската унија и истата има развиено програми 

за поддршка на овие активности кои вклучуваат и финансиска и техничка помош, а 

за овие програми подобна за апликација е и Република Македонија.  

Согласно член 132 од Законот за енергетика од 18 февруари 2011 година, 

Општина  Чашка  има обврска за изготвување на сопствена локална програма за 

енергетска ефикасност и истата ќе биде за периодот 2016-2018 година.  

Иницирањето на Програмата е од страна на Градоначалникот и Локалната 

самоуправа со цел за подобрување на енергетската ефикасност во објектите под 

општинска управа, како и во водоснабдувањето и  јавното осветлување.  Исто така 

дополнителна цел е зголемување на свеста за рационално користење на енергијата 

меѓу населението во општината, а во исто време и заштеда на парични средства 

преку примена на мерките на енергетска ефикасност за да истите бидат употребени 

за понатамошно усовршување и подобрување на состојбите во објектите од јавен 

интерес. 

Програмата за енергетска ефикасност е изработена од страна на  вработените 

во Заедничкото одделение за енергетска ефикасност на Вардарскиот плански 

регион предводен од тим-лидерот дипл. маш. инж. – енергетичар (со лиценца за 

енергетски контролор) Ванчо Петров, во соработка со лицето задолжено за 

4
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енергетска ефикасност на општина Чашка, Димче Ангелов, дипл. ел. инж. - Советник 

за ИКТ. 

Изработката на програмата е дел од проектот „Енергетски Ефикасна Локална 

Самоуправа“ кој има за цел да ги поддржи општините во нивните напори за 

намалување на енергетската интензивност на јавните објекти на локално ниво, но и 

да  ја подигне свеста за енергетска ефикасност кај локалната самоуправа.   

Главниот фокус на општината како активен чинител во граѓанското општество 

е на следните три програмски области: 

• Локален и регионален развој 

• Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија 

• Унапредување на претприемништвото и економскиот развој 

Потребата од „Енергетски Ефикасна Локална Самоуправа“ се реализира од 

страна на општините и Заедничкото одделение за енергетска ефикасност на 

Вардарскиот плански регион, со седиште во Неготино,  и како дел е предвидено да 

се реализираат следните   активности: 

1. Констатирање на состојбата со енергијата и енергетската ефикасност    

после периодот 2013-2015 година во општината и во ВПР. 

2. Поддршка на неколку општини од ВПР за изготовка на Програма за 

енергетска ефикасност. 

3. Изготовка на извештај од мониторинг на имплементацијата на активности   

предвидени со Програмите за енергетска ефикасност и  Годишните 

Акционите планови на општините. 

Во Република Македонија веќе подолг период се присутни голем број на 

меѓународни донаторски и финансиски институции и организации кои преку својата 

финансиска помош се фокусирани да го помогнат развојот на  РМ и истовремено да 

придонесат за нејзиното приближување кон Европската Унија. Како подржувачи на 

напорите на Република Македонија  во областа на енергетската ефикасност се 
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јавуваат повеќе  чинители, како ЕБОР, UNDP, Хабитат, „Швајцарската Агенција за 

Развој и Соработка“ и сл., кои cе од организациите кои особено се истакнува на ова 

поле, а воедно и како дел од своите развојни програми за поддршка на Република 

Македонија ја финансираат и поддржуваат подготовка на  програми за енергетска 

ефикасност. 

 

5
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1.1.1.1. ИЗИЗИЗИЗВВВВРРРРШНОШНОШНОШНО    РЕЗИМЕРЕЗИМЕРЕЗИМЕРЕЗИМЕ    
    

ОпштинОпштинОпштинОпштинаааа::::    Чашка    

Градоначалник: Горанчо Пановски 

 
КонКонКонКонттттакакакактттт:                                      :                                      :                                      :                                          

Име: Димче Ангелов  дипл .ел .инж ., 

Позиција: советник за ИКТ   

Адреса: Ул. „ Илинденска“, бб, 1413 Чашка   

Телефон: 043-241-400 

Факс:                                            043- 241 343 

E-mail: opstina@caska.gov.mk 
 
Web: http:// caska.gov.mk 

Енергетските резерви на Република Македонија се со ограничен век на 

искористување и во иднина, доколку се земе во предвид моменталниот начин на 

искористување на истите, државата сé повеќе ќе биде зависна од увоз на енергија. 

Затоа п ревземањето на активности кои ќе водат кон реализација на мерки за 

енергетската ефикасност и употребата на обновливи извори на енергија е од 

суштествено значење и при тоа покрај намалувањето на зависноста од увоз на 

енергија, ќе се продолжи векот на искористувањето на домашните резерви а исто 

така ќе се намaлат и трошоците наменети за увоз на електрична енергија чија 

цена на светскот пазар е со тенденција на перманентен раст. 

Во 2011 стапи на сила новиот Закон за енергетика при што изготвувањето на 

“Општинска Програма за Енергетска Ефикасност“ (ОПЕЕ) стана законска обврска 

на секоја  општина  во  Република  Македонија. Имено, според овој закон, 

политиката на општината за енергетска ефикасност се утврдува со Програма за 

унапредување на енергетска ефикасност која треба да биде во согласност со 

националната Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност. 
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Програмата ја донесува Советот на општината, по предходно мислење на 

Агенцијата за енергетика на Р Македонија и таа се однесува на три години. 

Градоначалникот изготвува план за реализација на програмата и извештај за 

остварување на планот за претходната година и го доставува до Советот на 

општината за одобрување, односно усвојување.  

Општина  Чашка  ја изготви Општинската Програмата за енергетска 

ефикасност со цел дефинирање на:  

1. моменталната состојба на потрошувачка на енергија на објектите кои 

што се под надлежност на општината, како и потрошувачката на 

енергија во услугите што ги обезбедува (уличното осветлување и 

водоснабдувањето); 

2. мерките за намалување на потрошувачката на енергија во истите; како и 

3. мерките за намалување на потрошувачката на енергија во услугите што 

ги обезбедува општината (уличното осветлување и водоснабдувањето).  

4. Контрола на показателите за потрошена енергија во периодот 2013-2015 

и периодот 2016-2018 

За постигнување на гореспоменатото најпрвин собрани се квантитативни и 

квалитативни податоци за моменталната состојбата на објектите како и 

потрошувачката на енергенси во истите. Собраните податоци се предмет на 

анализа за да се дефинираат можностите за заштеда на енергија на енергетските 

системи во објектите.  Врз основ на овие податоци дадени се препораки за 

спроведување на активности за подобрување на енергетска ефикасност врз база 

на идентификуваните можности за заштеда на енергија на објектите кои што се под 

надлежност на општината како и намалување на потрошувачката на енергија во 

услугите што ги обезбедува општината (уличното осветлување и 

водоснабдувањето). 

6
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Општина Чашка под своја надлежност има четиринаесет објекти, возен парк, 

водоснабдителни системи и уличното осветлување како комунална услуга. 

Објектите кои се под надлежност се: три административни објекти (општинската 

зграда 1 и 2 и граѓански сeрвис центар), три централни основни училишта  во Чашка, 

Богомила и Горно Јаболчишта)  и шест подрачни основни училишта, интернат и 

јавно претпријатие за  комунални дејности „Тополка“. Резултатите од направената 

анализата се претставени во табелите подолу:  
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Табела Табела Табела Табела 1111: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина: Преглед на потрошувачка на енергија во објектите под управување на Општина        ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка        за 201за 201за 201за 2015555 го го го годинадинадинадина    

р.б.р.б.р.б.р.б.    Тип/Име на објектТип/Име на објектТип/Име на објектТип/Име на објект    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    Вкупна површиВкупна површиВкупна површиВкупна површинананана    Грејна површинаГрејна површинаГрејна површинаГрејна површина    Потрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕПотрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕПотрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕПотрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕ ((((kWhkWhkWhkWh/год./год./год./год.))))    ВК. ВК. ВК. ВК. ФФФФинансии инансии инансии инансии     

Објекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општината    МестоМестоМестоМесто    mmmm2222    mmmm2222    ЕлектриЕлектриЕлектриЕлектри....        ТоплиТоплиТоплиТопли....        Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно     ден/год.ден/год.ден/год.ден/год.    

Административни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објекти    

1 Општинска зграда објект 1 Чашка 248 148 11 451 32 250 43 701 234 624 

2 Општинска зграда објект 2 Чашка 186 90 13 121 / 13 121 114 153 

3 Граѓански сервис центар Чашка 210 90 12 843 / 12 843 111 735 

 ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    666644444444    333322228888    37 41537 41537 41537 415    32 25032 25032 25032 250    69 66569 66569 66569 665    460 512460 512460 512460 512    

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование    

4 ООУ „Тодор Јанев“  Чашка 2 050 1 540 12 039 141 000 153 039 635 618 

5 Интернат Чашка 726 534 18 500 70 500 89 000 394 580 

6 ПУ „Тодор Јанев“ с. Мелница 726 534 6 400 70 500 76 900 289 680 

7 ООУ  „Петре Поп Арсов “ с.Богомила 654 421 10 056 105 750 115 806 477 286 

8 ПУ „Петре Поп Арсов “ с.Ореше 220 100 2 428 10 540 12 968 36 123 

9 ПУ „Петре поп Арсов   “ с.Согле 120 70 960 10 540 11 500 23 256 

10 ПУ „Петре Поп Арсов“  с.Извор 433 433 9 542 105 750 115 292 472 825 

11 ООУ „Лирија “ с.Горно Јаболчиште 672 560 18 600 211 000 229 600 461 820 

12 ПУ „Лирија“ с.Долно Јаболчиште 182 97 1 770 42 200 43 970 75 400 

13 ПУ „Лирија“ с.Горно Врановци 158 103 2 100 21 100 23 200 48 096 

  ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    5 9415 9415 9415 941    4 3924 3924 3924 392    82 39582 39582 39582 395    788 880788 880788 880788 880    871 275871 275871 275871 275    2 914 6842 914 6842 914 6842 914 684    

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги    

14 ЈПКД „Тополка“ Чашка 160 80 3 050 12 650 15 700 53 270 

ВВВВКУПНОКУПНОКУПНОКУПНО    111160606060    88880000    3 0503 0503 0503 050    12 65012 65012 65012 650    15 70015 70015 70015 700    53 27053 27053 27053 270    

КомуналниКомуналниКомуналниКомунални услуги услуги услуги услуги        

15 Улично осветлување     / / 612 300 / 612 300 5 327 010 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    ////    ////    612 300612 300612 300612 300    ////    612 300612 300612 300612 300    5 327 0105 327 0105 327 0105 327 010    

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    6666 74 74 74 745555    4 4 4 4 800800800800    735 160735 160735 160735 160    833 780833 780833 780833 780    1 568  9401 568  9401 568  9401 568  940    8  755 4768  755 4768  755 4768  755 476    

7



                   �������� �� �	����
��� �����	��
 	� ���
�	� ����� 2016-2018 ����	�                                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 

Вкупната потрошувачка на енергија  во објектите на општина Чашка  изнесува         

956956956956,,,,640640640640    MWhMWhMWhMWh на годишно ниво, уличното осветлување учествува со 612,3612,3612,3612,3  MWh,  

водоснабдителните системи со 180,895180,895180,895180,895  MWh, и возниот парк учествува со 263,515263,515263,515263,515  

MWh, или вкупно на годишно ниво потрошувачката на енергија изнесува 2 2 2 2 

013013013013,,,,333350505050    MWhMWhMWhMWh.  За ова ниво на потрошувачка општината издвојува од својот буџет  

11 11 11 11  769 355 769 355 769 355 769 355 денари што претставува  8, 8, 8, 8,16161616 % од севкупниот  планиран буџет на 

општината        за 2016 година.        

Табела  2:  Приказ на потрошувачката на електрична  и топлиска изрТабела  2:  Приказ на потрошувачката на електрична  и топлиска изрТабела  2:  Приказ на потрошувачката на електрична  и топлиска изрТабела  2:  Приказ на потрошувачката на електрична  и топлиска изразена   азена   азена   азена   
енергија  преку емисија на енергија  преку емисија на енергија  преку емисија на енергија  преку емисија на COCOCOCO2 2 2 2 и и и и toetoetoetoe    

Р.брР.брР.брР.бр    Име на објектотИме на објектотИме на објектотИме на објектот    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    
Потрошена Потрошена Потрошена Потрошена 

електрелектрелектрелектр.... е е е енергнергнергнерг....    
(к(к(к(кWh)Wh)Wh)Wh)    

CO2CO2CO2CO2    
(kg)(kg)(kg)(kg)    

toetoetoetoe    
Потрош. Потрош. Потрош. Потрош. 
топлин.  топлин.  топлин.  топлин.  

енергијаенергијаенергијаенергија    

CO2CO2CO2CO2    
(kg)(kg)(kg)(kg)    

toetoetoetoe    

1 
Општинска зграда 
објект 1 

Чашка 11 451 10 477 0,984 32 250 8 610 3,031 

2 
Општинска зграда 
објект 2 

Чашка 13 121 12 005 1,128 / / / 

3 
Граѓански сервис 
центар 

Чашка 12 843 11 751 1,104 / / / 

4 
ООУ „ Тодор 
Јанев"“ 

Чашка 12 039 11 015 1,039 141 000 37 647 12,123 

5 Интернат Чашка 18 500 16 927 1,590 70 500 18 823 6, 062 

6 
ПУ „  Тодор Јанев "  
“ 

с. Мелница 18 500 16 927 1,590 70 500 18 823 6,062 

7 
ООУ  „Петре Поп 
Арсов “ 

с.Богомила 6 400 5 856 0,550 70 500 18 823 6,062 

8 
ПУ   „Петре Поп 
Арсов “ 

с.Ореше 10 056 9 292 0,864 105 750 42 617 9,093 

9 
ПУ „ Петре Поп 
Арсов   “ 

с.Согле 2 428 2 222 0,208 10 540 4 248 0,906 

10 
ПУ „ Петре Поп 
Арсов“ 

с.Извор 960 878 0,082 10 540 4 248 0,906 

11 ООУ „Лирија “ 
с.Горно 

Јаболчиште 
9 542 8 730 0,820 105 750 42 617 9,093 

12 ПУ „Лирија“ 
с.Долно 

Јаболчиште 
18 600 17 019 1,600 211 000 85 033 18,142 

13 ПУ „ Лирија“ 
с.Горно 

Врановци 
1 770 1 620 0,152 42 200 17 006 3,628 

14 ЈПКД „Тополка“ Чашка 3 050 2 790 0,262 12 650 5 098 1,087 

15 
Улично 
осветлување 

Општина Чашка 612 300 560 255 52,650 / / / 

В  К  У  П  Н  ОВ  К  У  П  Н  ОВ  К  У  П  Н  ОВ  К  У  П  Н  О    722 317722 317722 317722 317    687 764687 764687 764687 764    64,62364,62364,62364,623    833 780833 780833 780833 780    303 593303 593303 593303 593    76,19576,19576,19576,195    
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Табела3Табела3Табела3Табела3: : : : Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на Преглед на можни заштеди на енергија во објектите под управување на 
Општина  Општина  Општина  Општина  ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    со период на отплатасо период на отплатасо период на отплатасо период на отплата    

Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    
Мерка за подобрување на Мерка за подобрување на Мерка за подобрување на Мерка за подобрување на 
енергетската ефикасностенергетската ефикасностенергетската ефикасностенергетската ефикасност    

ИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестиција    ЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИ    
Едноставен Едноставен Едноставен Едноставен 
период на период на период на период на 

отплатаотплатаотплатаотплата    
Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на 

општинатаопштинатаопштинатаопштината    
МКД [ден]МКД [ден]МКД [ден]МКД [ден]    kWkWkWkWh/год.h/год.h/год.h/год.    ден./годден./годден./годден./год    Енергија %Енергија %Енергија %Енергија %    годинигодинигодинигодини    

Административни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објекти    

1 Општинска зграда објект 1 394 720 16 135 55 000 50 7,17 

2 Граѓански сервис центар 210 000 2 889 25 120 22,5 8,35 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    604 720604 720604 720604 720    19 02419 02419 02419 024    80 12080 12080 12080 120    49,2049,2049,2049,20    7,547,547,547,54    

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование    

3 ООУ „ Тодор Јанев“,  Чашка  

Вкупно од сите ЕЕ мерки 275 000 42 300 144 000 30 1,90 

4 Интернат   Чашка 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 340 000 28 200 96 000 40 3,54 

5 ПОУ „Тодор Јанев“, с.  Мелница 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 240 000 21 150 72 000 30 3,33 

6 ООУ „ Петре Поп Арсов“, с. Богомила 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 150 000 31 730 108 010 30 1,38 

7 ПОУ „Петре Поп Арсов “, с. Ореше  

Вкупно од сите ЕЕ мерки 160 000 3 809 6 300 36 25,40 

8 ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Согле 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 132 000 3 737 5  670 35,45 23,28 

9 ОУ „Петре Поп Арсов “с. Извор 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 30 000 5 287 18 000 5 1,66 

10 ООУ „    Лирија“ с. Горно  Јаболчиште 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 1 500 000 94 950 135 100 45 11,10 

11 ПУ „Лирија“ с.  Долно Јаболчиште 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 150 000 14 770 21 000 35 7,14 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    2 977 0002 977 0002 977 0002 977 000    245 933245 933245 933245 933    606 080606 080606 080606 080    28,2228,2228,2228,22    4,914,914,914,91    

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги 

12 ЈКП „Тополка“,  Чашка 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 122 000 4 427 6 300 10,5 19,36 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    122 000122 000122 000122 000    4 4274 4274 4274 427    6 3006 3006 3006 300    10,510,510,510,5    19,3619,3619,3619,36    

КомуналКомуналКомуналКомунални услугини услугини услугини услуги 

13 Улично осветлување 

Вкупно од сите ЕЕ мерки 510 000 61 230 532 700 10 0.95 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    510 000510 000510 000510 000    61 23061 23061 23061 230    532 700532 700532 700532 700    10101010    0.950.950.950.95    

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    4 213 7204 213 7204 213 7204 213 720    330 614330 614330 614330 614    1 225 2001 225 2001 225 2001 225 200    21,0721,0721,0721,07    3,433,433,433,43    
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ТабелаТабелаТабелаТабела  4   4   4   4 : : : : Висина на приоритетВисина на приоритетВисина на приоритетВисина на приоритет    за спроведуваза спроведуваза спроведуваза спроведување на мерките за енергетска ње на мерките за енергетска ње на мерките за енергетска ње на мерките за енергетска 
ефикасност по објектефикасност по објектефикасност по објектефикасност по објект    

р.б.р.б.р.б.р.б.    Тип/Име на објектТип/Име на објектТип/Име на објектТип/Име на објект    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    
Грејна Грејна Грејна Грејна 

ПовршинПовршинПовршинПовршин
аааа    

Спец. Спец. Спец. Спец. 
Потрош. Потрош. Потрош. Потрош. 

на на на на 
енергијаенергијаенергијаенергија    

Степен Степен Степен Степен 
на на на на 

дотраенодотраенодотраенодотраено
стстстст    

XXXX1111    
(20+10+(20+10+(20+10+(20+10+
10+60)10+60)10+60)10+60)    

XXXX2222    
(60+10+10+(60+10+10+(60+10+10+(60+10+10+

20)20)20)20)    

Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на     
општинатаопштинатаопштинатаопштината    

МестоМестоМестоМесто    mmmm2222    
 kWh/m kWh/m kWh/m kWh/m2222    

год.год.год.год.    
    ////    ////        ////        

АдминистАдминистАдминистАдминистративни објектиративни објектиративни објектиративни објекти            

1 Општинска зграда објект 1 Чашка 148 295 6 0,543 0,546 

2 Општинска зграда објект 2 Чашка 90 145 8 0,609 0,383 

3 Граѓански сервис центар Чашка 90 143 6 0,683 0,549 

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование            

4 ООУ „Тодор Јанев “  Чашка 1 540 100 7 0,710 0,487 

5 Интернат Чашка 534 167 9 0,719 0,466 

6 ПУ „Тодор Јанев “ с. Мелница 534 144 7 0,617 0,433 

7 ООУ „Петре Поп Арсов “ с.Богомила 421 275 7 0.633 0,564 

8 ПУ  „Петре Поп Арсов “ с.Ореше 100 130 9 0,670 0,384 

9 ПУ „Петре поп Арсов   “ с.Согле 70 165 9 0,684 0,429 

10 ПУ „Петре Поп Арсов“  с.Извор 433 266 6 0,552 0,519 

11 ООУ „Лирија “ 
с.Горно 

Јаболчиште 
560 410 7 0,704 0,755 

12 ПУ „Лирија“ 
с. Долно 

Јаболчиште 
97 454 9 0,829 0,829 

13 ПУ „Лирија“ 
с. Горно 

Врановци 
103 225 3 0,317 0,383 

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги            

14 ЈПКД „Тополка“ Чашка 80 196 9 0,699 0,472 

 

Со спроведувањето на Програмата за енергетска ефикасност има повеќе 

придобивки како на пример: намалување на загубите на енергија, намалување на 

трошоците за топлинска и електрична енергија од буџетот на општината,подигање 

на свеста за односот кон енергијата, подобрување на комфорот во училишните 

згради, подобрување на резултатите од образованието на децата, подобрување на 

осветленоста на просториите, заштита на животната средина, одржлив локален 

развој и друго.  За да се постигнат овие цели, потребно е доследно спроведување на 

програмата, следење и надградување на податоците од базата на податоци за што е 
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потребно да се оформи одговорен тим за енергетска ефикасност во општината со 

поддршка на градоначалникот и општинскиот совет.  

 

2.2.2.2. ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД    
 

Во Oпштина Чашка  постои потенцијал за зголемување на енергетската 

ефикасност во објектите под општинска управа, возниот  парк, водоснабдителните 

системи и уличното осветлување. Трошоците за енергија изнесуваат околу 8,16 % од 

вкупниот буџет на општината за 2016 година.  За да се намали потрошувачката на 

енергија а со тоа  и трошоците за енергија и во исто време да се подобрат 

внатрешните услови на објектите во сопственост на општината од една страна, 

водоснабдителните системи и уличното осветлување од друга страна, потребно е да 

се применат различни мерки за енергетска ефикасност.  

Анализите извршени на објектите кои се во сопственост на општината 

покажуваат дека во Општина Чашка  постои потенцијал за подобрување на 

енергетската ефикасност.   

Главната цел на Општинската Програма за Енергетска Ефикасност (ОПЕЕ) во 

Општина Чашка е    да се намали потрошувачката на енергија во објектите под 

општинска управа, водоснабдителните системи и уличното осветлување во 

општината, со што позитивно ќе се влијае врз подобрувањето на локалните 

економски состојби и намалувањето на буџетските трошоци. Покрај овие 

придобивки, со спроведувањето на ОПЕЕ ќе се постигне и:  

• Обновување на објектите и енергетските системи;  

• Подобрување на условите за работа, комфортот и продуктивноста;  

• Подигање на свест за енергетски заштеди кај сите лица во општината кои 

учествуваат во енергетскиот биланс на самата општина; и 

• Заштита на животната средина. 

9
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2.1             Профил на ОпштинатаПрофил на ОпштинатаПрофил на ОпштинатаПрофил на Општината    

Општина Чашка се наоѓа во централниот дел на Република Македонија. 

Зафаќа површина од 825 км2 и се вбројува во една од поголемите општини според 

територија во Македонија. Истата е рурална општина со добра географска положба.  

Општината располага со вкупна обработлива земјоделска површина од 476 

км2 и 49 км2 под пасишта. Соседни општини со кои се граничи општината се од 

исток со Велес и Градско, од север со Зелениково и Студеничани, од запад со 

Македонски Брод и Долнени и на јужноит дел со Прилеп, Росоман и Кавадарци.  
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Според последните податоци од Заводот за статистика на територијата на 

општината живеат вкупно 7673 жители во 42 населени места. Густината на 

населеност е 9,36 жители на км2. Општина Чашка има добра географска положба. 

Ги поседува најубавите и атрактивни предели на планините Јакупица, Даутица и 

Бабуна од запад, Клепа од исток, Караџица и Голешница од севоро-запад. На 

територијата на општината е и највисокиот врв на Јакупица, Солунска Глава (2539м). 

Целата таа атрактивност на пределот го дополнуваат и реките Бабуна и Тополка. По 

течението на овие реки се простира алувијална рамнина настаната како резултат на 

наносите на реките која е многу плодна. Покрај реките Бабуна и Тополка како 

природен ресурс е и новоизградената брана Лисиче.  

Климатските карактеристики на општината се доста различни. Високите 

планини преку целата година се покриени со снег додека во рамничарскиот дел во 

летниот период владее несносна висока температура. Климата е континентална со 

мало влијание на суб-медитеранска, која продира по долината на реката Тополка. 

Врнежите се мали претежно во есенските и зимски денови, а летата се топли и суви. 

Ветрови се јавуваат од сите правци, меѓутоа преовладуваат од северен и 

10
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северозападен правец. Главното населено место, кое во последните педесетина 

години го диктирало ритамот на економскиот и политичкиот живот во општината, 

била населбата Чашка. Населбата е фомирана пред Втора Светска војна, поточно по 

изградбата и пуштањето на железничката линија Велес-Битола во 1936 година. 

Тогаш била изградена железничката станица, која името го добила по најблиското 

село-Чашка, по што следела изградба на неколку куќи за железничкиот персонал и 

бакалница. Развојот на населбата продолжил и во 1937 со изградба на мала 

туларница, што било причина за доселување на првите работнички семејства. 

Населбата во тој период била позната под името Гара Чашка. Поголем развој 

доживува по 1948 година, поточно во 1954 година, кога седиштето на тогашната 

општинска управа е преселено од селото Чашка во населбата. Населбата добила 

белези на урбанизиран предел и почнала да привлекува се повеќе нови жители.  

Во годините што следеле, биле изградени новата фабрика за тули, поштата, 

основното училиште, милиционерската станица, здравствената станица итн. Кога се 

зборува за туларницата неможе, а да не се спомене сега веќе непостојниот 30 

метарски оџак, симбол и препознатлив белег на населбата се до 1976 година, кој 

денес е зачуван на грбот на денешната општина Чашка. Со укинувањето на општина 

Чашка во 1965 година, засилениот тренд на развој на населбата спласнува и се 

поголем број на жители започнале масовно да се селат во Велес, Скопје и Битола.  

Денес населба Чашка добива современ градски изглед. Покрај уредениот 

плоштад и поплочувањето на улиците, се планираат и други партерни уредувања, 

изградба на спортско-рекреативен центар, детски забавен центар и други зафати, 

се со цел да се подигне квалитетот на живеење, во согласност со барањата и 

потребите на современите животни стандарди. Во 2001 година осветена е црквата 

Св.Климент Охридски која е гордост на сите граѓани на населбата Чашка. Локалните 

власти, со активности, се движат во насока на понатамошен развој и создавање на 

услови со кои населбата ќе стане атрактивно место за живеење. 
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Најголем дел од активните деловни субјекти во Општина Чашка се: 

---- ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО: Благодарение на поволните климатски услови голем број 

од месното население се занимава претежно со земјоделство од кои најзастапени 

култури се : тутун, пченица, грав, јачмен, ориз ,компир, лозови и овошни насади  и сл.   

    ---- СТОЧАРСТВО СТОЧАРСТВО СТОЧАРСТВО СТОЧАРСТВО: Конфигурацијата на теренот на подрачјето на општината , во 

корелација со природните планински ресурси дава исклучителни можности за 

развој и осовременување на сточарството . Постојат повеќе сточарски фарми , како 

на пр . свињарски фарми и трла за овци .  

---- РУДАРСТВО: РУДАРСТВО: РУДАРСТВО: РУДАРСТВО: Меѓу минералните ресурси застапени на територијата на 

Општина Чашка , доминира талкот , лежиштата на туларски глини покривни 

шкрилци и кварцот .     

---- ИНДУСТРИЈА ИНДУСТРИЈА ИНДУСТРИЈА ИНДУСТРИЈА: Од областа на индустријата засега единствено постои погон 

за производство на цигли , кој во моментов не работи .   

---- ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ: Ако се погледне структурата на претпријатијата 

според дејност ќе се види дека најголем број деловни субјекти има од областа на 

трговијата и тоа претежно трговци –поединци . На територијата на Општина Чашка 

постојат и активно работат 4 планинарски дома, 2 манастирски комплекса, 1 

извиднички дом , 1 хотел и 1 мотел . Исто така постојат и 3 рибници , од кои едниот е 

во склоп со ресторан .  

----    ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА: Поставена во географското средиште на Републиката , 

Општина Чашка се карактеризира со добра сообраќајна поврзаност со останатиот 

дел на државата .    

----    ЖЕЛЕЗНИЦА:ЖЕЛЕЗНИЦА:ЖЕЛЕЗНИЦА:ЖЕЛЕЗНИЦА:   Низ територијата на општината  поминува и железничката 

пруга Скопје – Битола , по должината на која има 3 железнички станици и 5 

стојалишта . Патишта  Со најблискиот град Велес , општината е поврзана со 
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регионалниот пат Р-526, Р-515 и Р- 514. Вкупната должина на патната мрежа во 

Општина Чашка изнесува 62 км регионален пат и локална патна мрежа во должина 

од 126,7 км  од кои 38,9 км асфалтен пат , 16 км тампониран пат и 14,2 км земјен пат . 

Енергетика  Снабдувањето со електрична енергија во Општина Чашка се врши од 

електроенергетскиот систем на Република Македонија и сите населени места се 

снабдени со релативно стабилна напонска мрежа на електрична енергија . Вкупната 

должина на електричната мрежа за Општина Чашка   изнесува 268,42 км , од кои 

158,34 км е приградска (10 КВ ). Останатото е градска , односно нисконапонска 

мрежа.  На територијата на Општина Чашка постои една изградена мала 

хидроелектрична централа на реката Бабуна , со капацитет од 0,72 МW.    

Општина Чашка поседува атрактивни археолошки, амбиентално екскурзивни 

локации, значајни архитектонски белези и споменици на културата , како суштински 

елементи за развој на туризмот. 

Голем број на атрактивни локации се погодни за развој на спортот, особено 

планинарење, лов и риболов. 

Особено интересна за спеолозите е пештерата Дамјаница, како и голем број на 

јами. Вистински предизвик за алпинистите е гребенот кој се наоѓа под врвот на 

Солунска глава кој се наоѓа со висина од 650 м и ширина од 2км е еден од 

најголемите на Балканот. Водопадите на река Бабуна се наоѓа на изворот на река 

Бабуна и има височина од  околу  15 м. Пештерата кај изворите на река Бабуна е 

најголем потенцијален пештерски комплекс во Република Македонија. Општина 

Чашка е финансиер на истажувањата кои се од меѓународен  карактер и до сега се 

истаржени повеќе од 3000 метри должина. 

Општина Чашка има  по последниот  попис од 2002  г. 7.673 жители., од кои  во 

седиштето на општината, Чашка, живеат  1.471 жители. (19%). Општината  е многу  

ретко населена. 
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НационалниНационалниНационалниНационалниотототот с с с сооооставставставстав по пописот од 2002 година  е: 

    БројБројБројБрој    ПроцентПроцентПроцентПроцент    

ВВВВкупнокупнокупнокупно 7.6737.6737.6737.673 100% 

Македонци 4.395 57,3% 

Албанци 2.703 35,2% 

Турци 391 5,1% 

останати 184 2,4% 

 Во седиштето на општината Чашка спрема последниот попис  од 2002 година 

има 1.471 жители, од кои Македонци 1.425 (96,9%), Срби 44 (3,0%) и останати 2 

(0,1%). Мнозинството се со православна исповест. 

 

    

    

    

 

 

Потенцијалите за развој на општината се гледаат во искористување на 

потенцијалите за производство на здрава храна, преработка на земјоделски 

производи,  туризмот, како и искористување на сончевата енергија, хидроенергијата 

како и потенцијалот на биомасата кој го има во големи количини,  но е недоволно, 

односно занемарливо малку искористен. 

Главниот акцент за понатамошен економски развој е ставен нa следните 

активности:  

Број на жители:  7 673 

Број на населени места: 42 

Број на месни заедници: 29 

Површина: 819,45 km² 

Ден на општината: 21 август 

Структура на населението 

Македонци 4 395 

Турци 391 

Албанци 2 703 

Останати 184 

Статистички податоци од последниот попис од 2002 година
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1. Развој на земјоделието и создавање на современ аграр, преку  целосно 

искористување на обработливите површини, и изградба на преработувачки 

капацитети; 

2. Развој на лозарството и овоштарството преку рационално и ефикасно 

искористување на земјишниот и водениот потенцијал; 

3. Креирање на инфраструктура во интерес на развојот на стопанството, лесен 

пристап до информации за стопанските субјекти, поттикнување и поддршка 

на странските партнерства со стопанските субјекти од општината, како и 

соработка и изнаоѓање пазари на сопствените стопански субјекти; 

4. Поттикнување на развојот на угостителството и туризмот, 

5. Искористување на водниот и енергетскиот потенцијал на реките Бабуна и 

Тополка. 

2.22.22.22.2                        Визија и долгорочен развој на општинатаВизија и долгорочен развој на општинатаВизија и долгорочен развој на општинатаВизија и долгорочен развој на општината    

„Визијата на Општина  Чашка   е да имаат квалитетен и одржлив начин на 

живеење преку подобрени животни услови и зголемен квалитет на услугите“. 

 

2.32.32.32.3                        Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина Цели на Програмата за енергетска ефикасност на Општина                             

                                                ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

Главна цел на ОПЕЕ е намалување на трошоците за енергија во општината, 

како во делот на јавните објекти така и на уличното осветлување. Ова може да се 

постигне со реализација на низа мерки за енергетска ефикасност преку постоечки и 

идни проекти. Крајните резултати на ОПЕЕ треба да обезбедат намалување на 

енергетските трошоци во општината за околу 16,42 % кумулативно во периодот 

2016-2018 година.  

Во сопственост на општината се објекти со различни карактеристики во 

поглед на видот, големината и намената и истите се користат за обезбедување на 

услуги за граѓаните и како такви се предмет на тековно одржување. Истото е и со 

водоснабдувањето и со уличното осветлување. Имајќи го ова предвид, со 
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намалувањето на трошоците за енергија на општинските објекти и на услужните 

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

придобивки од постигнатите заштеди како преку подобрување на услугите така и во 

делот на подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните во општината.  

2.42.42.42.4     ПрименетПрименетПрименетПрименет метод за детална обработка на програмата за  метод за детална обработка на програмата за  метод за детална обработка на програмата за  метод за детална обработка на програмата за         

енергетска ефикасност за општинатаенергетска ефикасност за општинатаенергетска ефикасност за општинатаенергетска ефикасност за општината    

Изготвувањето на ОПЕЕ се состои од методи и правила, кои се реализираат во 

следните чекори: 

Прв чекор е собирање на податоци за сите објекти под управа на општината, 

како и за водоснабдувањето и  јавното улично осветлување, и создавање 

на база на податоци;  

Втор чекор е дефинирање на целите на ОПЕЕ. За дефинирање на целите, 

потребно е да се има увид во реалната состојба на објектите во однос на 

потрошувачката на енергија. Исто така потребно е да се знае 

капацитетот и финансиските можности на општината за спроведување 

на неопходни мерки за подобрување на состојбата преку 

приоритетизација;  

Трет чекор е самото спроведување на мерките за енергетска ефикасност во 

рамките на општината, мониторинг и известување за постигнатите 

резултати.  

Цел на оваа програма е да ги собере квантитативните и квалитативните 

податоци и да се оформи базата на податоци наменета за општината. Врз основа на 

базата на податоци согласно методологијата овозможена е подготовка на различни 

анализи чиишто резултати се сумираат во оваа програма. Врз основа на овие 

резултати, идентификувани се техниките за избор на објектите кои се приоритетни 

за реализација на проекти од областа на енергетска ефикасност, во зависност од 
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потенцијалот за намалување на потрошувачката на енергија и носење на одлуки, 

како и давање на препораки за идни чекори за подобрување (зголемување) на 

енергетската ефикасност и заштеда на енергија во општината. 

2.52.52.52.5    Спроведување на методологијатаСпроведување на методологијатаСпроведување на методологијатаСпроведување на методологијата    

За оформување на основната база на податоци за потрошувачката на 

енергија, која треба да биде користена и во иднина, беа употребени три прашалници 

дистрибуирани до сите одговорни лица кои раководат со објектите под надлежност 

на општината. Прашалниците, кои се дадени во Анекс 1 од оваа Програма, содржат: 

податоци за описот на објектите како и трошоците за електрична и топлинска 

енергија и соодветната потрошувачка на енергија, податоци за водоснабдувањето и 

уличното осветлување, и податоци за возниот парк под управа на општината. 

Податоците за потрошувачка на електрична енергија за општинските објекти и 

уличното осветлување се собрани врз основа на фактурирани сметки и податоци од 

општината и од раководителите на објектите под надлежност на општината.  

Во подготовката на програмата се внимаваше на следните критериуми 

поврзани со приоритетно избраните објекти: висината на специфичната 

потрошувачка на енергија (kWh/m2/год.), бројот на корисници во објектот, големина 

на објектот и годината на изградба на објектот. Врз база на собраните податоци и 

нивна анализа со овој документ се планира поефикасно да се регулира 

потрошувачката на енергија. 

Како приоритети во изработаката на програмата се рангираат два различни  

критериуми и тоа: 

1. Висината на специфична потрошувачка на енергија: .................................  20% 

 Број на опслужени луѓе во објектот: ..................................................................... 10% 

          Големина на објектот:.................................................................................................... 10% 

          Степен на дотраеност на објектот: ....................................................................... 60% 

������������	
	��	����	����
����
�������
������������������������
�

���

2. Висината на специфична потрошувачка на енергија: ................................. 60% 

         Број на опслужени луѓе во објектот: ...................................................................... 10% 

         Големина на објектот: .................................................................................................... 10% 

         Степен на дотраеност на објектот............................................................................20% 

Врз основа на горните критериуми и приоритети ќе се врши следење на 

евентуалните промени на податоците од базата на податоци како и нејзино редовно 

ажурирање, со цел доколку се интервенира во одреден објект да се види ефектот од 

интервенцијата преку следење и анализирање на мерењата на потрошувачката на 

енергија и добиените резултати.   

Одредувањето на приоритет за објект врз кој треба да се реализираат мерки 

за енергетска ефикасност се врши според следната формула на тежински фактори:  

Хi= (Потр. Енерг. Во објек./најг. Потр. Енерг.)х 60% + (бр. на луѓе во 

обј./Најмн. Луѓе)х10% + (Површ. На обј./најг. Повр./најг. Површ.)х10% + 

(степ. На дотр./најг. Степ. На дотр.)х20% 

каде што:  

− Xi – висина на приоритет на објект i за спроведување на мерки за 

енергетска ефикасност (0 – 100%).  

− Потрош_енер_објект – вкупна специфична потрошувачка на енергија во 

објект. 

− Нај_потрош_енергија – најголема специфична потрошувачка на енергија 

од објект во сектор или целна група. 

− Број_луѓе_објект – вкупен број на корисници во објект.  

− Најм_луѓе – највисок број на корисници во објект во сектор или целна 

група.  

− Повр_објект – грејна површина на објект.  

− Најг_површ – најголема грејна површина на објект во сектор или целна 

група.  
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2.62.62.62.6 Општинска база на податоциОпштинска база на податоциОпштинска база на податоциОпштинска база на податоци    

Општина   Чашка  управува со 14 општински јавни објекти распоредени во 

следниве сектори: администрација, образование, ЈПКД, водоснабдителни системи и  

улично осветлување како посебен дел од општинските услуги кој општината ги 

извршува и има соодветен возен парк.  Овие објекти како и возниот парк со нивните 

податоци се внесени во базата на податоци за енергетска ефикасност. Во следните 

табели се дадени објектите по локација, со греен волумен и грејна површина, како и 

потрошувачката и специфична потрошувачка на енергија пред мерките за 

енергетска ефикасност како и уличното осветлување со вкупната инсталирана 

моќност и потрошувачка на енергија. 

Табела Табела Табела Табела 5555:::: Преглед на објекти под управување на Општина  Преглед на објекти под управување на Општина  Преглед на објекти под управување на Општина  Преглед на објекти под управување на Општина         ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

р.б.р.б.р.б.р.б.    Тип/Име наТип/Име наТип/Име наТип/Име на објект објект објект објект    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    
Грејна Грејна Грејна Грејна 

ПовршинаПовршинаПовршинаПовршина    

Спец. Спец. Спец. Спец. 
Потрош. на Потрош. на Потрош. на Потрош. на 

енергијаенергијаенергијаенергија    

КорисКорисКорисКорис
нициницинициници    

Степен Степен Степен Степен 
на на на на 

дотраенодотраенодотраенодотраено    

XXXX1111    
(20+10+(20+10+(20+10+(20+10+    
10+60)10+60)10+60)10+60)    

XXXX2222    
(60+10+(60+10+(60+10+(60+10+    
10+2010+2010+2010+20))))    

Објекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општината    МестоМестоМестоМесто    mmmm2222    kWh/mkWh/mkWh/mkWh/m2222 год. год. год. год.    БројБројБројБрој                

Административни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објекти    

1 Општинска зграда објект 1 Чашка 148 295 30 6 0,543 0,546 

2 Општинска зграда објект 2 Чашка 90 145 20 8 0,609 0,383 

3 Граѓански сервис центар Чашка 90 143 30 6 0,683 0,549  

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО        238238238238        80808080                

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование    

4 ООУ „ Тодор Јанев “  Чашка 1 540 100 220 7 0,710 0,487 

5 Интернат Чашка 534 167 25 9 0,719 0,466 

6 ПУ „  Тодор Јанев  “ с. Мелница 534 144 120 7 0,617 0,433 

7 ООУ  „Петре Поп Арсов “ с.Богомила 421 275 60 7 0.633 0,564 

8 ПУ    „Петре Поп Арсов “ с.Ореше 100 130 15 9 0,670 0,384 

9 ПУ „ Петре Поп Арсов   “ с.Согле 70 165 15 9 0,684 0,429 

10 ПУ „ Петре Поп Арсов“  с.Извор 433 266 15 6 0,552 0,519 

11 ООу „Лирија “ 
с.Горно 

Јаболчиште 
560 410 50 7 0,704 0,755 

12 ПУ „Лирија“ 
с.Долно 

Јаболчиште 
97 454 50 9 0,829 0,829 

13 ПУ „ Лирија“ 
с.Горно 

Врановци 
103 225 30 3 0,317 0,383 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО        4 394 394 394 392222        600600600600                

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги    

14 ЈПКД „Тополка“ Чашка 80 196 20 9 0,699 0,472 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО        88880000        20202020                
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Табела Табела Табела Табела 6666: Улично осветлување во Општина : Улично осветлување во Општина : Улично осветлување во Општина : Улично осветлување во Општина         ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

Тип на светилкаТип на светилкаТип на светилкаТип на светилка    
Број на Број на Број на Број на 

светилкисветилкисветилкисветилки    

Број на Број на Број на Број на 
нененене    

функцфункцфункцфункц....    

Работни Работни Работни Работни 
часови часови часови часови 
на денна денна денна ден    

Единечна Единечна Единечна Единечна 
моќностмоќностмоќностмоќност    

ВК. ВК. ВК. ВК. 
Инсталирана Инсталирана Инсталирана Инсталирана 

ммммоќностоќностоќностоќност    

Годишна Годишна Годишна Годишна 
потрошена потрошена потрошена потрошена 
ел.енергијаел.енергијаел.енергијаел.енергија    

CO2CO2CO2CO2    
    

toetoetoetoe    
Год. финансии Год. финансии Год. финансии Год. финансии 
за ел.енергијаза ел.енергијаза ел.енергијаза ел.енергија    

    nnnn    nnnn    часовичасовичасовичасови    [W][W][W][W]    [kW][kW][kW][kW]    [kWh][kWh][kWh][kWh]    (kg)(kg)(kg)(kg)    ////    ден.ден.ден.ден.    

 Флуоцевк и 55 W 1 515 / 11 55 83,325 334 549 306 112 28,766 2 910 576 

HG-2  125W 115 / 11 125 14,375 57 715 52 809 4,962 502 120 

 Штедливи 65 W 15 / 11 65 0,975 3 915 3 582 0,308 34 060 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    1 6451 6451 6451 645    ////    11111111    ////    98,67598,67598,67598,675    396 178396 178396 178396 178    362 503362 503362 503362 503    34,03634,03634,03634,036    3 446 7563 446 7563 446 7563 446 756    

Пресметаната вредност за вкупна годишна потрошувачка на електрична 

енергија не се совпаѓа со фактичката од таб. 1 од причина што се јавуваат дефекти 

кај одреден број на светилки кои извесно време до нивна замена не функционираат, 

и не трошат. 

TTTTабела 7: абела 7: абела 7: абела 7: Водоснабдителни системи во општина ЧашкаВодоснабдителни системи во општина ЧашкаВодоснабдителни системи во општина ЧашкаВодоснабдителни системи во општина Чашка    

ПумпаПумпаПумпаПумпа    
ПотрошувачкаПотрошувачкаПотрошувачкаПотрошувачка    

(kWh)(kWh)(kWh)(kWh)    
Мрежа (Мрежа (Мрежа (Мрежа (m)m)m)m)    Опслужено населениеОпслужено населениеОпслужено населениеОпслужено население    

НаселеноНаселеноНаселеноНаселено    
местоместоместоместо    

Тип на водоводТип на водоводТип на водоводТип на водовод    

БројБројБројБрој    
МоќноМоќноМоќноМоќно

ст ст ст ст 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

ДДДДневноневноневноневно    ГодишноГодишноГодишноГодишно    
CO2CO2CO2CO2    
(kg)(kg)(kg)(kg)    

toetoetoetoe    
ТранТранТранТран----

спортнаспортнаспортнаспортна    
ДистриДистриДистриДистри----
бутивнабутивнабутивнабутивна    

ЖителиЖителиЖителиЖители    ПриклучоциПриклучоциПриклучоциПриклучоци    

БОГОМИЛА 
КОМБИНИРАН 

(ПРИРОДЕН 
ПАД И ПУМПИ) 

1 45 133 48 545 44 418 4,174 / ДА 900 330 

ТЕОВО ПУМПИ 1 7,5 60 21 900 20 038 1,883 / ДА 400 145 

НАС. 
ЧАШКА 

ПУМПИ 1 15 200 73 000 66 795 6,276 / ДА 1600 440 

ИЗВОР 
КОМБИНИРАН 

(ПРИРОДЕН 
ПАД И ПУМПИ) 

1 7,5 50 18 250 16 700 1,570 / ДА 700 220 

ОМОРАНИ ПУМПИ 1 5,5 53 19 200 17 568 1,650 / ДА 320 110 

В К У П Н ОВ К У П Н ОВ К У П Н ОВ К У П Н О    5555    80,580,580,580,5    496496496496    180 895180 895180 895180 895    165 519165 519165 519165 519    15,55315,55315,55315,553    ////    ////    3 9203 9203 9203 920    1 2451 2451 2451 245    

 
Табела Табела Табела Табела 8888: Возен парк во Општина : Возен парк во Општина : Возен парк во Општина : Возен парк во Општина     ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ТранспортТранспортТранспортТранспорт    
Година на Година на Година на Година на 

призводствопризводствопризводствопризводство    

Изминати Изминати Изминати Изминати 
километрикилометрикилометрикилометри    

ззззa 2015 a 2015 a 2015 a 2015 год.год.год.год.    

Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно 
изминати изминати изминати изминати 

kmkmkmkm    

Вид на Вид на Вид на Вид на 
горивогоривогоривогориво    

Годишна Годишна Годишна Годишна 
потрошувачка потрошувачка потрошувачка потрошувачка 
на гориво/годна гориво/годна гориво/годна гориво/год    

    
kWhkWhkWhkWh    

    

Емисија наЕмисија наЕмисија наЕмисија на    
CO2 (kg)CO2 (kg)CO2 (kg)CO2 (kg)    

toetoetoetoe    
    

Патнички возилаПатнички возилаПатнички возилаПатнички возила    

Peugeot 
306 XND 

1998 72 000 / дизел 6 480 63 900 17 060 5,494 

KIA 
Sportage 

1999 72 000 / дизел 6 480 63 900 17 060 5,494 

HUNDAI 
Tucson 

2009 62 000 / 
бензин 
ЕУРО 

СУПЕР 
5 540 50 525 12 580 4,344 
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Citroen 
JUMPER 

2008/2009 96 000 / дизел 8 640 85 190 22 745 7,325 

    
ВКУПВКУПВКУПВКУПНО:НО:НО:НО:    

    
////    302 000302 000302 000302 000    ////    ////    27 14027 14027 14027 140    263 515263 515263 515263 515    69 44569 44569 44569 445    22,6522,6522,6522,657777    

  
Со оглед на вкупно изминатите километри на возилата од возниот парк на 

општина Чашка и Европската регулатива,  се препорачува набавка на нови 

поекономични и поефиласни возила.  

 

2.72.72.72.7    Придобивки од програматаПридобивки од програматаПридобивки од програматаПридобивки од програмата    

За правилно спроведување на програмата, во суштина потребна е 

инволвираност на повеќе инсттитуции од секаков вид и поради тоа Oпштина Чашка   

планира во реализацијата на програмата да ги вклучи: членовите на Советот на 

Општина  Чашка и вработените во општинската администрација, корисниците на 

услуги од општината, снабдувачите со енергија, владините и невладините 

организации, домашните и странски донаторски институции, агенции и фондaции, 

надворешните консултанти и приватните претпријатија кои извршуваат јавни 

работи, како и финансиските институции. 

Активности кои општината планира да ги превземе како потрошувач на 

енергија се следни: енергетски контроли и континуирано мерење и следење на 

состојбите со потрошувачката на енергенсите, среднорочни и долгорочни 

планирања за снабдување со енергија и големината на побарувачка, истражувања и 

анализи за можностите за имплементација на алтернативни енергии.  

Резултатите од овие активности ќе придонесат за: финансиски заштеди и 

заштеди на енергија, подобро управување со буџетот на општината, намалување на 

загадувањето на животната средина, локален одржлив развој. 

Придобивки на општината од спроведување на проектите за енергетска 

ефикасност во објектите кои се во нејзина сопственост на се: финансирање на 

проектите за енергетска ефикасност преку остварените заштеди на енергија, 

намалување на трошоците за енергија и обезбедување на значајни социјални и 
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здравствени придобивки, подобрување на општинската инфраструктура,  

подобрување на нивото на греење во зградите, подобрување на здравјето на луѓето 

и удобноста на живеење или привремен престој во објекти, зачувување на здравјето 

на децата во училиштата со редукција на варијациите во греење и подобрување на 

протокот на воздух во училишните простории, заштита на животната средина. 

Придобивки од спроведувањето на проекти за енергетска ефикасност кај 

улично осветлување  се: примена на нови и современи начини на осветлување кои 

обезбедуваат исполнување на страндардите во оваа област, безбедно и сигурно 

движење на пешаците и намалување на бројот на сообраќајни незгоди во вечерните 

часови, подобрување на квалитетот на живеење во општината. 

 

2.82.82.82.8 Правна рамкаПравна рамкаПравна рамкаПравна рамка    

Општината  Чашка   ги почитува законските начела и прописи во Република 

Македонија.  Во прилог – Анекс 2 се наведени законските одредби од Законот за 

енергетика (Службен весник на РМ бр. 16/2011) кои директно се однесуваат на 

енергетската ефикасност, како и новите законските одредби од измените и 

дополнувањата на Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр 79/2013 и 

07/2015) кои се однесуваат на следењето и управувањето со енергетската 

потрошувачка на објектите кои се под надлежност на единицата на локалната 

самоуправа. 
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3.3.3.3. СЕГАШНА СОСТОЈБАСЕГАШНА СОСТОЈБАСЕГАШНА СОСТОЈБАСЕГАШНА СОСТОЈБА    

3.13.13.13.1 Производство и снабдување со енергијаПроизводство и снабдување со енергијаПроизводство и снабдување со енергијаПроизводство и снабдување со енергија    
Општина  Чашка не  располага со  сопствени извори енергија   како енергетски 

извори под своја управа. Снабдувањето со електрична енергија во општина Чашка    

се врши од електроенергетскиот систем на Република Македонија и воглавно 

целата општина е снабденa со стабилен напон од електроенергетската мрежа.  

За жал, постојат повеќе ограничувања од аспект на развој на енергетската 

ефикасност во општината, меѓу кои треба да се потенцираат:  

1. 1. 1. 1.                 Институционални бариери Институционални бариери Институционални бариери Институционални бариери         

• Потребно е зголемување на напорите за издвојување на средства и 

време за реализација на активности од областа на енергетската 

ефикасност;  

• Формирање на постојан тим за енергетска ефикасност во рамките на 

општинската администрација 

• Потребно е дополнително градење на капацитети на општинската 

администрација за реализација на активности од областа на 

енергетската ефикасност; 

• Повеќе се потенцираат краткорочни активности, а не долгорочно 

планирање на активности за енергетска ефикасност.  

2.2.2.2. Правни/ Финансиски бариери Правни/ Финансиски бариери Правни/ Финансиски бариери Правни/ Финансиски бариери     

• Тешко се изнаоѓаат финансиски средства за реализација на проекти 

од областа на енергетска ефикасност;  

• Високите каматни стапки  (околу 6 %) ги отежнуваат инвестициите 

во обнова и примена на мерки за енергетска ефикасност, особено во 

случај ако општината има можност да аплицира за кредити, во 

блиска иднина;  
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• Нејасните имотни права (државен имот - локален имот) и 

управувањето со имотот, ги отежнуваат гаранциите за кредити.  

 

         3.2            3.2            3.2            3.2   База на податоци и извор на информацииБаза на податоци и извор на информацииБаза на податоци и извор на информацииБаза на податоци и извор на информации    
 
Спроведување на политиката за енергетска ефикасност не е возможна без 

вистински податоци за правење на процени и анализи врз основа на кои може да се 

донесуваат одлуки. Значајните трошоци за енергија кои се покриваат од 

општинскиот буџет предизвикуваат голем интерес за добивање и градење на 

информативна база на податоци за објектите и уличното осветлување  кои се во 

надлежност на општината. 

Со цел изработка на програмата за енергетска ефикасност на Општина Чашка,  

изработена е базата на податоци која ги содржи информациита за сите објекти под 

управа на општината како и за возниот парк, водоснабдителните системи уличното 

осветлување. Во базата се внесени релевантни податоци за потрошувачката на 

електрична и топлинска енергија на објектите групирани по сектори, површини на 

објектите, бројот на лица што го користат објектот, режимот на користење на 

објектот, типот на градба и годината на изградба на објектот и други податоци.  

Детални информации за објектите и уличното осветлeние се собрани од 

релевантните институции во општината преку прашалниците дадени во Анекс 1. Во 

изработката на оваа програма опфатени се административните згради 1 и 2 и 

граѓанскиот сервис  центар, основните училишта со интернатот и подрачните 

училишта, ЈПКД, водоснабдувањето како и уличното осветлување  на територијата 

на целата општина. Целта на користење на базата на податоци е да се направат 

анализи и проценки, со кои ќе се оцени ефикасноста во користење на енергија во 

објектите под општинско управување, оценка на исплатливоста за инвестирање во 

нив, како и придобивките од спроведување на мерки за енергетска ефикасност. 

Добиената база на податоци на општината и овозможува да ги чува податоците, да 

има преглед врз потрошувачката на енергија и трошоците на секторите (одделите) и 
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целните групи (типовите на објекти), како и да подготви статистички податоци и да 

ја анализира состојбата. Базата на податоци се користи исто така и за 

приоритетизирање на објектите во однос на спроведување на мерки за енергетска 

ефикасност (заштеди на енергија со постигнување на стандардно конфортно ниво), 

како и за развој на проекти за енергетска ефикасност. 

Во базата на податоци на Општина  Чашка  идентификувани се следните 

сектори и целни групи: 

1. Сектор: Администрација Сектор: Администрација Сектор: Администрација Сектор: Администрација     

o Целна група: АдминистратАдминистратАдминистратАдминистративниивниивниивни    општинскиопштинскиопштинскиопштински    згради згради згради згради     

2. Сектор: Образование Сектор: Образование Сектор: Образование Сектор: Образование     

o Целна група: ОсновниОсновниОсновниОсновни училишта училишта училишта училишта, интернат и, интернат и, интернат и, интернат и     подрачните подрачните подрачните подрачните училишт училишт училишт училиштаааа 

3. Сектор: Комунални услугиСектор: Комунални услугиСектор: Комунални услугиСектор: Комунални услуги    

o Целна група: Улично осветлување Улично осветлување Улично осветлување Улично осветлување и водоснабдителни системии водоснабдителни системии водоснабдителни системии водоснабдителни системи 

4. СеСеСеСектор: Општински услугиктор: Општински услугиктор: Општински услугиктор: Општински услуги    

o Целна група: ЈПКД „Тополка“ЈПКД „Тополка“ЈПКД „Тополка“ЈПКД „Тополка“ 

3.33.33.33.3        Објекти и потрошена енергија во општинатаОбјекти и потрошена енергија во општинатаОбјекти и потрошена енергија во општинатаОбјекти и потрошена енергија во општината    

На ниво на општина Чашка  направена е посета на  11114444     јавни објекти јавни објекти јавни објекти јавни објекти и за 

истите се добиени податоци. Сите објекти покриваат грејна површина од     4 804 804 804 800000    mmmm2222. 

Вкупната годишна потрошувачка на енергија на сите општински објекти во 

секторите вклучително, возниот парк, водоснабдителните системи и уличното 

осветление на територијата на цела општина, во 2012012012015555 годинагодинагодинагодина изнесува околу      

2.2.2.2.000013.13.13.13.350350350350        MMMMWhWhWhWh и вкупни трошоци за енергија од околу  11.769.11.769.11.769.11.769.355355355355,,,,оооооооо денари денари денари денари.  

Сумарниот преглед на трошоците за енергија (електрична и топлинска) за 

општинскиот имот во 2015 година е прикажан во Табела 7, а во Табела 8, 9 и 10 

прикажани се учеството на енергенси во севкупната потрошувачка по сектори, како 

и потрошувачката на топлинска и електрична енергија по сектори. 

                   �������� �� �	����
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Табела 9: Преглед на специфична потрошувачка на енергија по сектори 

р.бр.бр.бр.б    Тип/Име на објектТип/Име на објектТип/Име на објектТип/Име на објект    ЛокацијаЛокацијаЛокацијаЛокација    
Вкупна Вкупна Вкупна Вкупна 

површинаповршинаповршинаповршина    
Грејна Грејна Грејна Грејна 

површинаповршинаповршинаповршина    
Потрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕПотрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕПотрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕПотрошувачка на енергија пред мерки за ЕЕ 

((((kWhkWhkWhkWh/год/год/год/год....))))    
Финансии Финансии Финансии Финансии 
за греењеза греењеза греењеза греење    

Финансии Финансии Финансии Финансии 
ел.енергијаел.енергијаел.енергијаел.енергија    

ВК. ВК. ВК. ВК. 
финансии финансии финансии финансии     

Спец. Потрош. Спец. Потрош. Спец. Потрош. Спец. Потрош. 
на енергијана енергијана енергијана енергија    

Прос. Потрош. / Прос. Потрош. / Прос. Потрош. / Прос. Потрош. / 
100м2100м2100м2100м2    

Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на Објекти во сопственост на 
општинатаопштинатаопштинатаопштината    

МестоМестоМестоМесто    mmmm2222    mmmm2222    ЕлектричнаЕлектричнаЕлектричнаЕлектрична    ТоплинскаТоплинскаТоплинскаТоплинска    ВкупноВкупноВкупноВкупно    ден/год.ден/год.ден/год.ден/год.    ден/год.ден/год.ден/год.ден/год.    ден/год.ден/год.ден/год.ден/год.    kWh/mkWh/mkWh/mkWh/m2222 год. год. год. год.    l или m3 /100m2l или m3 /100m2l или m3 /100m2l или m3 /100m2    

Административни обАдминистративни обАдминистративни обАдминистративни објектијектијектијекти        

1 Општинска зграда објект 1 Чашка 248 148 11 451 32 250 43 701 135 000 99 624 234 624 295 29 500 

2 Општинска зграда објект 2 Чашка 186 90 13 121 / 13 121 / 114 153 114 153 145 14 500 

3 Граѓански сервис центар Чашка 210 90 12 843 / 12 843 / 111 735 111 735 143 14 300 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    644644644644    328328328328    37 41537 41537 41537 415    32 25032 25032 25032 250    69 66569 66569 66569 665    135 000135 000135 000135 000    325 512325 512325 512325 512    460 512460 512460 512460 512            

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование        

4 ООУ „ Тодор Јанев “  Чашка 2 050 1 540 12 039 141 000 153 039 576 000 59 618 635 618 100 10 000 

5 И(нтернат Чашка 726 534 18 500 70 500 89 000 339 000 160 580 394 580 167 16 700 

6 ПУ „  Тодор Јанев  “ с. Мелница 726 534 6 400 70 500 76 900 234 000 55 680 289 680 144 14 400 

7 ООУ  „Петре Поп Арсов “ с.Богомила 654 421 10 056 117 500 115 806 390 000 87 286 477 286 275 27 500 

8 ПУ    „Петре Поп Арсов “ с.Ореше 220 100 2 428 10 540 12 968 15 000 21 123 36 123 130 13 000 

9 ПУ „ Петре поп Арсов “ с.Согле 120 70 960 10 540 11 500 15 000 8 256 23 256 165 16 500 

10 ПУ „ Петре Поп Арсов“  с.Извор 433 433 9 542 105 750 115 292 390 000 82 825 472 825 266 26 600 

11 ООу „Лирија “ 
с.Горно 

Јаболчиште 
672 560 18 600 211 000 229 600 300 000 161 820 461 820 410 41 000 

12 ПУ „Лирија“ 
с.Долно 

Јаболчиште 
182 97 1 770 42 200 43 970 60 000 15 400 75 400 454 45 400 

13 ПУ „ Лирија“ 
с.Горно 

Врановци 
158 103 2 100 21 100 23 200 3 000 18 096 48 096 225 22 500 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    5 9415 9415 9415 941    4 3924 3924 3924 392    82 39582 39582 39582 395    788 880788 880788 880788 880    871 275871 275871 275871 275    2 322 0002 322 0002 322 0002 322 000    670 684670 684670 684670 684    2 992 6842 992 6842 992 6842 992 684            

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги     

14 ЈПКД „Тополка“ Чашка 160 80 3 050 12 650 15 700 18 000 26 457 44 457 196 19 600 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    111160606060    88880000    3 0503 0503 0503 050    12 65012 65012 65012 650    15 70015 70015 70015 700    18 00018 00018 00018 000    26 45726 45726 45726 457    44 45744 45744 45744 457            

Комунални услугиКомунални услугиКомунални услугиКомунални услуги    

15 Улично осветлувањеУлично осветлувањеУлично осветлувањеУлично осветлување        ////    ////    612 300612 300612 300612 300    ////    612 300612 300612 300612 300    ////    5 327 0105 327 0105 327 0105 327 010    5 327 0105 327 0105 327 0105 327 010 ////    ////    

ВКУПН ОВКУПН ОВКУПН ОВКУПН О    6 7456 7456 7456 745    4 8004 8004 8004 800    735 160735 160735 160735 160    833 780833 780833 780833 780    1 561 561 561 568888 9 9 9 940404040    2 475 0002 475 0002 475 0002 475 000    6 6 6 6  349 663 349 663 349 663 349 663    8888 824 663 824 663 824 663 824 663    ////    ////    
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Табела Табела Табела Табела 10101010: Учество на застапените енергенси во вкупната потрошувачка на : Учество на застапените енергенси во вкупната потрошувачка на : Учество на застапените енергенси во вкупната потрошувачка на : Учество на застапените енергенси во вкупната потрошувачка на 

енергија за 20енергија за 20енергија за 20енергија за 2011115555 год. год. год. год.    

Р.Б.Р.Б.Р.Б.Р.Б.    ЕнергенсЕнергенсЕнергенсЕнергенс    
Број на Број на Број на Број на 
објектиобјектиобјектиобјекти    

Грејна Грејна Грејна Грејна 
површина површина површина површина     

КоличинаКоличинаКоличинаКоличина    
Литри,Литри,Литри,Литри,mmmm3333    

Потрошени Потрошени Потрошени Потрошени 
финансиифинансиифинансиифинансии    

Потрошени Потрошени Потрошени Потрошени 
финансиифинансиифинансиифинансии    

ЕнергијаЕнергијаЕнергијаЕнергија    

    [m2][m2][m2][m2]            [kWh][kWh][kWh][kWh]    денденденден    %%%%    %%%%    

1 Екстра лесно масло [litri] 7 3 700 46 750 549 312 2 064 000 22,00 34,10 

2 Дрва [m3] 6 1 010 140 268 310 420 000 4,47 16,65 

3 Улично осветлување / 4 710 / 612 300 5 327 010 56,76 38,01 

4 
Водоснабдителни 
системи 

5 / / 180 895 1 573 786 16,76 11,23 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    1 1 1 1 610 817610 817610 817610 817    9 384 7969 384 7969 384 7969 384 796    100100100100    100100100100    

    

    

    

ДијаграмДијаграмДијаграмДијаграм    1111: Графички приказ на учествот: Графички приказ на учествот: Графички приказ на учествот: Графички приказ на учеството на енергенситео на енергенситео на енергенситео на енергенсите во вкупната  во вкупната  во вкупната  во вкупната 
потрошувачка на енергија за 20потрошувачка на енергија за 20потрошувачка на енергија за 20потрошувачка на енергија за 2011115555    годинагодинагодинагодина        
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ТабелаТабелаТабелаТабела    11111111::::        Потрошувачка на топлинска енергија по секториПотрошувачка на топлинска енергија по секториПотрошувачка на топлинска енергија по секториПотрошувачка на топлинска енергија по сектори    

Р.Б.Р.Б.Р.Б.Р.Б.    СекторСекторСекторСектор    
Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно 
објектиобјектиобјектиобјекти    

Грејна Грејна Грејна Грејна 
површинаповршинаповршинаповршина    

ТТТТоплинска оплинска оплинска оплинска 
енергијаенергијаенергијаенергија    

ССССпецифична потрошувачка на пецифична потрошувачка на пецифична потрошувачка на пецифична потрошувачка на 
енергијаенергијаенергијаенергија    

%%%%    

         mmmm2222    kWh/год.kWh/год.kWh/год.kWh/год.    kWh/mkWh/mkWh/mkWh/m2222 год. год. год. год.        

1 Администрација 3 238 32 250 135,5 3,86 

2 Општински услуги 1 80 12 650 158 1,51 

3 Образование 10 4 392 788 880 179,6 94,61 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    11114444    4 7104 7104 7104 710    833 780833 780833 780833 780    177177177177    100100100100    

    
    
    
    
    
    
Дијаграм Дијаграм Дијаграм Дијаграм 2222: : : : Потрошувачка на топлинска енергија во проценти по секториПотрошувачка на топлинска енергија во проценти по секториПотрошувачка на топлинска енергија во проценти по секториПотрошувачка на топлинска енергија во проценти по сектори        
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Табела Табела Табела Табела 12121212: : : : Потрошувачка на електрична енергија по секториПотрошувачка на електрична енергија по секториПотрошувачка на електрична енергија по секториПотрошувачка на електрична енергија по сектори    
    

Р.Б.Р.Б.Р.Б.Р.Б.    СекторСекторСекторСектор    Вкупно објектиВкупно објектиВкупно објектиВкупно објекти    
Год. потрошувачка на Год. потрошувачка на Год. потрошувачка на Год. потрошувачка на 
електрична енергијаелектрична енергијаелектрична енергијаелектрична енергија    

%%%%    

                 kWh/год.kWh/год.kWh/год.kWh/год.        

1 Администрација 3 37 415 4,08 

2 Општински услуги 1 3 050 0,33 

3 Образование 10 82 395 8,99 

4 Улично осветлување / 612 300 66,84 

5 Водоснабдителни системи 5 180 895 19,75 

ВкупноВкупноВкупноВкупно    11119999    999916 05516 05516 05516 055    100100100100    

    
    
    
    
    
    
Дијаграм Дијаграм Дијаграм Дијаграм 3333: Потрошувачка на електрична : Потрошувачка на електрична : Потрошувачка на електрична : Потрошувачка на електрична енергија во проценти по секториенергија во проценти по секториенергија во проценти по секториенергија во проценти по сектори    
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3.4 3.4 3.4 3.4     Основни процениОсновни процениОсновни процениОсновни процени        

Општина   Чашка  има потенцијал за енергетска ефикасност. Со зголемување 

на цените на енергенсите на домашниот пазар како и очекуваниот пораст на 

населението, потрошувачката на енергија во наредниот период во парични средства 

во споредба со сегашното ниво се очекува да расте со стапка од 3%-10% на годишно 

ниво. Овој раст на потрошувачка може да се намали со воведување на мерки за 

енергетска ефикасност.  Во долниот график е даден очекуваниот развој на 

потрошувачка на енергија (топлинска и електрична) во Општина   Чашка  без и со 

спроведување на мерки за енергетска ефикасност во периодот 2016 – 2018 година.    

ДијаграмДијаграмДијаграмДијаграм    4444:::: Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во  Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во  Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во  Графички приказ на очекуваниот развој на потрошувачка на енергија во 
Општина Општина Општина Општина   Чашка Чашка Чашка Чашка  пред и после мерките за ЕЕ пред и после мерките за ЕЕ пред и после мерките за ЕЕ пред и после мерките за ЕЕ    

    

    
    

 

3.5 3.5 3.5 3.5 Потенцијал за енергетска ефикасност во општинатаПотенцијал за енергетска ефикасност во општинатаПотенцијал за енергетска ефикасност во општинатаПотенцијал за енергетска ефикасност во општината    

Главните можности за заштеда на парични средства во општинската 

економија се фокусирани кон заштеда на електрична енергија од улично 

осветлување како и во заштеда на електрична и топлинска енергија во објектите 

под управа на општината. 

Секоја од предложените мерки треба да се разгледа посебно и активностите 

за нивно спроведување треба да се координираат со одговорните од секој објект, во 
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согласност со можностите за инвестирање и расположливиот буџет во општината.  

Исто така, потребно е ажурирање на податоците секоја година со цел да се има 

преглед за нивото на потрошувачка на енергија, што овозможува да се следат 

придобивките од направените промени. 

Образовен сектор Образовен сектор Образовен сектор Образовен сектор     

Голем дел од анализата за иницијативи за енергетска ефикасност на краток 

рок треба да се концентрираат на можностите за заштеди на енергија (електрична и 

топлинска енергија) во сите сектори коишто се под надлежност на општината. 

Образовниот сектор – со 10 објекти ( три основни училишта, интернат со подрачните 

училишта) завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината за 

потрошувачката на топлинска енергија.  

Пресметката за заштедите на енергија е направена врз основа на податоци за 

потрошена енергија во објектите и фактурирана вредност за потрошена енергија 

запишани во базата на податоци. Имено врз основа на анализата на податоците, 

констатирана е голема разлика во специфичната потрошувачка на енергија за m2 - 

кај различните видови објекти, под општинска управа. Таа се движи од 454 kWh/m2 

во некои  основни училишта кои што не  се користат во полн капацитет во текот на 

годината или се недоволно згреани до околу 100  kWh/m2  во други училишта. 

Водоснабдителни системи Водоснабдителни системи Водоснабдителни системи Водоснабдителни системи     

Во општина Чашка со присилна циркулација на водата, се снабдуваат   5 

населени места, од кои кај 2 населени места има комбиниран систем на 

водоснабдување  (гравитациски и пумпни станици), а кај 3 населени места е само со 

пумпни системи. Општина Чашка располага со природни ресурси на вода која по 

геодетски пат може да  доаѓа во домовите на жителите во населените места, а нема 

да се троши енергија за испорачување на истата. Иако инвестицијата во почетен 

момент ќе биде значителна, таа за кратко време ќе се поврати, а заштедата ќе  може 
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да се вложи во подобрување на условите за живот  во општината, односно за 

зголемување на енергетската ефикасност.   

УлУлУлУлично осветлувањеично осветлувањеично осветлувањеично осветлување    

Јавното улично осветлување, се вбројува во поважните комунални дејности на 

локалната самоуправа. Системот за улично осветлување е во сопственост на 

општината и таа е одговорна за негово функционирање, одржување и 

унапредување.  

Подобрено улично осветлување (нови линии, штедливи светилки, повисока 

осветленост на улиците, дислоцирање на броилата од трафостаниците во 

сопственост на EVN во посебни стандардизирани ормари (согласно член 4 од согласно член 4 од согласно член 4 од согласно член 4 од 

Меморандумот за соработка помеѓу ЗЕЛС и ЕВН бр. 03Меморандумот за соработка помеѓу ЗЕЛС и ЕВН бр. 03Меморандумот за соработка помеѓу ЗЕЛС и ЕВН бр. 03Меморандумот за соработка помеѓу ЗЕЛС и ЕВН бр. 03----115 115 115 115 од 30. 01. 2008 годод 30. 01. 2008 годод 30. 01. 2008 годод 30. 01. 2008 год.), 

поставување на софистицирана  автоматика на вклучување и исклучување,   

поставувањето на штедливи светилки итн), претставува обврска на општина Чашка, 

но сето тоа со моменталниот начин на раководење би значело зголемување на 

трошоците за потрошената електрична енергија, како и за неговото одржување. 

Посебна можност за заштеда на енергија и парични срадства е потребата од 

дислоцирање на броилата за потрошена енергија од трафостаниците во 

сопственост на EVN во посебни стандардизирани ормари, поставување на 

софистицирана  автоматика на вклучување и исклучување. Со оваа мерка 

вложените средства се со можност за поврат од околу една година. Поради тоа 

спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност се особено важни, истите 

брзо и едноставно се реализираат, а зголемувањето на ефикасноста и квалитетот на 

осветлување може да донесе заштеда на енергија и преку  50 %.  

Вкупен потенцијал за енергетска ефикасностВкупен потенцијал за енергетска ефикасностВкупен потенцијал за енергетска ефикасностВкупен потенцијал за енергетска ефикасност        

Како стандардна вредност на потрошувачката на енергија се смета стварната 

потрошувачка на енергија во јавните објекти, која е добиена по пат на прибирање на 
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вкупните податоци преку пополнети прашалници и е додатно обработена и земена 

за анализа. 

Основната годишна потрошувачка на енергија за секој сектор и потсектор e 

одредена посебно за следните две намени:  

� Потрошувачка на енергија за греење; 

� Потрошувачка на електрична енергија за други потреби. 

Потрошувачката на енергија за греење за секој сектор е одредена за следните 

начини на греење: 

• Централен систем со топловодно радијаторско греење преку сопствена 

котлара на: екстра лесно масло за греење,   огревно дрво, пелети, јаглен, 

електрична енергија; 

• Индивидуални печки за греење со: електрична енергија, огревно дрво, 

јаглен, пелети, екстра лесно масло за греење. 

Притоа, јавните згради и нивната соодветна подна површина која се грее, во 

секој сектор, се групирани според начинот на греење кој се користи во нив. 

Топлотните вредности кои се користени за пресметка на основната 

потрошувачка на енергија за греење од природни во топлотни единици, за различни 

облици на енергија кои се употребуваат во разгледуваните јавни објекти, се 

прикажани во Табела 13: 

Табела Табела Табела Табела 11113333: Применети топлински вредности за различни облици на енергија: Применети топлински вредности за различни облици на енергија: Применети топлински вредности за различни облици на енергија: Применети топлински вредности за различни облици на енергија        

ЕНЕРГЕНС Единица kJ/kg kWh Густина (kg/m3) 

Огревно дрво- даб m3 13 800 3,833 500 

Огревно дрво-бука m3 13 800 3,833 550 

 Дизел гориво litri 35 856 9,86 735 

ЕЛ масло за греење kg 42 300 11,75 861 

Електрична енергија kWh / / / 
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За едноставна пресметка на барањата за енергија се земаат U вредностите за 

постоечки објекти предложени во Правилникот за енергетски карактеристики на 

згради (Сл.Весник бр.94/2013). Овие податоци може да бидат корегирани доколку 

на лице место се изврши мерење со соодветна опрема, односно може да се 

пресметаат доколку за тоа постојат доволно валидни податоци: 

Табела 1Табела 1Табела 1Табела 15555::::    Употребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕУпотребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕУпотребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕУпотребени коефициенти за пренос на топлина U пред мерките за ЕЕ    

Период на градба / Тип Период на градба / Тип Период на градба / Тип Период на градба / Тип 
на зградана зградана зградана зграда    

Под над Под над Под над Под над 
подрумподрумподрумподрум    

Плафон на Плафон на Плафон на Плафон на 
завршен катзавршен катзавршен катзавршен кат    

Надворешен Надворешен Надворешен Надворешен 
ѕидѕидѕидѕид    

Кровна Кровна Кровна Кровна 
облогаоблогаоблогаоблога    

ПрозорецПрозорецПрозорецПрозорец    

Пред 1965 1,4 0,78 1,74  3,6 
1965 – 1980 год. 1,2 0,78 1,34 0,65 2,7 
1981 – 1991 год. 0,63 0,69 0,93  2,5 

1991 - денес 0,37 0,46 0,66 0,37 2,4 
Стандардна структура 1,10 1,05 1,15 0,45 2,50 

Монтажен систем 0,85 0,37 1,90 0,45 3,00 

Новите вредности на коефициентот на пренос на топлина U се дадени во 

следната табела и тие се предвидени да се добијат после имплементацијата на 

соодветните мерки за енергетска ефикасност врз објектите: 

Табела 1Табела 1Табела 1Табела 16666::::    Употребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за ЕЕУпотребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за ЕЕУпотребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за ЕЕУпотребени коефициенти за пренос на топлина U по спроведување на мерките за ЕЕ    

ПредметПредметПредметПредмет    
По спроведување на мерки за енергетска По спроведување на мерки за енергетска По спроведување на мерки за енергетска По спроведување на мерки за енергетска 

ефиефиефиефикасносткасносткасносткасност    
 UUUU [ [ [ [W/mW/mW/mW/m2222K]K]K]K]    
Надворешни sидови 0,4 
Прозори 1,4 
Надворешни врати 2,6 
Кров 0,3 
Под 0,4 

За пресметка на инвестициите за остварување на потенцијалот за заштеда на 

енергија, употребени се следните единечни цени (со вклучен ДДВ од 18%): 
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Табела Табела Табела Табела 11117777::::    Употребени единечни цени за мерките за ЕЕУпотребени единечни цени за мерките за ЕЕУпотребени единечни цени за мерките за ЕЕУпотребени единечни цени за мерките за ЕЕ    

• Фасада со термичка изолација на надворешни 
sидови: 

20 EUR/m2 (sид) 

• Нови прозорци и надворешни врати: 110 EUR/m2 (прозор, врата) 

• Топлинска изолација во подот на таванот: 
10  EUR/m2 (рамна површина на подот од 
таванот на кровот) 

• Топлинска изолација на кров 10 EUR/m2 

• Сијалици NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1: 10 EUR/сијалица (вклучено и монтажа) 

• Сијалици NAV-T150W SUPER 4Y E40 FLH1: 14 EUR/сијалица (вклучено и монтажа) 

Во предвидените единечни цени за инвестициите се вклучени сите трошоци и 

пропратни дополнителни работи кои се појавуваат при имплементација на секоја од 

наведените мерки за енергетска ефикасност.   

Анализата, за заштедата од секоја поединечна мерка за енергетска 

ефикасност за секој објект како и уличното осветлување, е претставена во Табела 

18: 

Табела Табела Табела Табела 11118888: Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните : Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните : Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните : Анализа на мерките за енергетска ефикасност со потенцијалните 
заштедизаштедизаштедизаштеди    

р.б.р.б.р.б.р.б.    
Мерка за подобрување на енергетската Мерка за подобрување на енергетската Мерка за подобрување на енергетската Мерка за подобрување на енергетската 

ефикасностефикасностефикасностефикасност    
ИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестиција    ЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИ    

ППППериод ериод ериод ериод 
на на на на 

отплатаотплатаотплатаотплата    

Објекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општината    ММММКД [ден]КД [ден]КД [ден]КД [ден]    kWh/год.kWh/год.kWh/год.kWh/год.    ден./годден./годден./годден./год    Енергија %Енергија %Енергија %Енергија %    год.год.год.год.    

Административни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објекти      

1111    Општинска зградаОпштинска зградаОпштинска зградаОпштинска зграда    

  - термофасада 324 720 6 450 22 000 20 14,76 

  - Топлинска изолација на таван 40 000 8 065 27 500 25 1,45 

  - Термостатски вентили 30 000 1 620 5 500 5 5,45 

ВкупВкупВкупВкупно од сите ЕЕ меркино од сите ЕЕ меркино од сите ЕЕ меркино од сите ЕЕ мерки    394 720394 720394 720394 720    16 13516 13516 13516 135    55 00055 00055 00055 000    50505050    7,177,177,177,17    

2222    Граѓански сервис центарГраѓански сервис центарГраѓански сервис центарГраѓански сервис центар    

    - реконструкција на покрив 150 000 1 284 11 120 20 13,48 

    - Топлинска изолација на таван    60 000 1 605 14 000 25 4,28 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    210 000210 000210 000210 000    2 8892 8892 8892 889    25 12025 12025 12025 120    22,522,522,522,5    8,358,358,358,35    

ВКВКВКВКУПНОУПНОУПНОУПНО    604 720604 720604 720604 720    19 02419 02419 02419 024    80 12080 12080 12080 120    49,2049,2049,2049,20    7,547,547,547,54    

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование      

3333    ООУ „ООУ „ООУ „ООУ „ Тодор Јанев  Тодор Јанев  Тодор Јанев  Тодор Јанев “, “, “, “,  Чашка Чашка Чашка Чашка    

  - Термостатски вентили 75 000 7 050 24 000 5 3,12 

  
- Топлинска изолација на таван- 
докомплетирање 

200 000 35 250 120 000 25 1,66 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки 275 000275 000275 000275 000    42 3042 3042 3042 300000    144 000144 000144 000144 000    30303030    1,901,901,901,90    

4444    Интeрнат 

 - Замена на прозори и врати 200 000 7 050 24 000 10 8,33 

 - Топлинска изолација на таван 100 000 17 625 60 000 25 1,66 

 - Термостатски вентили 40 000 3 525 12 000 5 3,33 

 Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    340 000340 000340 000340 000    28 20028 20028 20028 200    96 00096 00096 00096 000    40404040    3,543,543,543,54    
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р.б.р.б.р.б.р.б.    
Мерка за подобрување на енергетската Мерка за подобрување на енергетската Мерка за подобрување на енергетската Мерка за подобрување на енергетската 

ефикасностефикасностефикасностефикасност    
ИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестиција    ЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИ    

ППППериод ериод ериод ериод 
на на на на 

отплатаотплатаотплатаотплата    

Објекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општината    ММММКД [ден]КД [ден]КД [ден]КД [ден]    kWh/год.kWh/год.kWh/год.kWh/год.    ден./годден./годден./годден./год    Енергија %Енергија %Енергија %Енергија %    год.год.год.год.    

    

5555    ПОУ „ПОУ „ПОУ „ПОУ „ Тодор Јанев  Тодор Јанев  Тодор Јанев  Тодор Јанев “, с.“, с.“, с.“, с. Мелница Мелница Мелница Мелница    

  - Термостатски вентили 40 000 3 525 12 000 5 3,33 

  - Топлинска изолација на таван 200 000 17 625 60 000 25 3,33 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    240 000240 000240 000240 000    21 15021 15021 15021 150    72 00072 00072 00072 000    30303030    3,333,333,333,33    

6666    ООУ „  ООУ „  ООУ „  ООУ „  Петре Поп АрсовПетре Поп АрсовПетре Поп АрсовПетре Поп Арсов “, с. “, с. “, с. “, с. Богомила Богомила Богомила Богомила    

  - Термостатски вентили 20 000 5 290 18 010 5 1,11 

  - Топлинска изолација на таван 130 000 26 440 90 000 25 1,44 

 Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки 150 000150 000150 000150 000    31 73031 73031 73031 730    108 010108 010108 010108 010    30303030    1,381,381,381,38    

7777    ПОУ „ПОУ „ПОУ „ПОУ „ Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов“, с.“, с.“, с.“, с.  Ореше   Ореше   Ореше   Ореше     

 - Замена на прозори и врати 120 000 1 054 1 500 10 80 

  - Топлинска изолација на таван 30 000 2 635 3 750 25 8 

  
- Модернизација на внатрешното осветл    
ување 

10 000 120  1 050 5 9,52 

Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки 160 000160 000160 000160 000    3 8093 8093 8093 809    6 3006 3006 3006 300    36363636    25,4025,4025,4025,40    

8888        ПОУ „ПОУ „ПОУ „ПОУ „ Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов“, с.“, с.“, с.“, с.  Согле  Согле  Согле  Согле    

  - Замена на прозори и врати 100 000 1 054 1 500 10 66,66 

  - Топлинска изолација на таван 22 000 2 635 3 750 25 5,86 

 
- Модернизација на внатрешното осветл    
ување 

10 000 48 420 5 23,81 

  Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    132 000132 000132 000132 000    3 7373 7373 7373 737    5  6705  6705  6705  670    35,4535,4535,4535,45    23,2823,2823,2823,28    

9999            ПОУ „ПОУ „ПОУ „ПОУ „ Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов Петре Поп Арсов“, с.“, с.“, с.“, с.      Извор  Извор  Извор  Извор    

  - Термостатски вентили 30 000 5 287 18 000 5 1,66 

        Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    30 00030 00030 00030 000    5 2875 2875 2875 287    18 00018 00018 00018 000    5555    1,661,661,661,66    

10101010        ОООООУ „ОУ „ОУ „ОУ „ Лирија Лирија Лирија Лирија“, с.“, с.“, с.“, с.  Горно Јаболчиште  Горно Јаболчиште  Горно Јаболчиште  Горно Јаболчиште    

  
- Централен систем за топловодно греење 
на дрва 

1 400 000 42 200 60 000 20 23,33 

  - Топлинска изолација на таван 100 000 52 750 75 100 25 1,33 

  Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    1 500 0001 500 0001 500 0001 500 000    94 95094 95094 95094 950    135 100135 100135 100135 100    45454545    11,1011,1011,1011,10    

11111111     ППППОУ „ОУ „ОУ „ОУ „ Лирија Лирија Лирија Лирија“, с.“, с.“, с.“, с.  Долно Јаболчиште  Долно Јаболчиште  Долно Јаболчиште  Долно Јаболчиште     

  - Замена на прозори и врати         120 000 4 220 6 000 10 20 

 - Топлинска изолација на таван 30 000 10 550 15 000 25 2 

        Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки 150 000150 000150 000150 000    14 77014 77014 77014 770    21 00021 00021 00021 000    35353535    7,147,147,147,14    

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    2 977 000 2 977 000 2 977 000 2 977 000     245 933245 933245 933245 933    606 080606 080606 080606 080     28,22 28,22 28,22 28,22    4,914,914,914,91    

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги        

12121212    ЈПЈПЈПЈПКДКДКДКД „ „ „ „ Тополка Тополка Тополка Тополка“, “, “, “,  Чашка Чашка Чашка Чашка        

  - Замена на прозори и врати 100 000 1 265 1 800 10 55,55 

  - Топлинска изолација на таван 22 000 3 162 4 500 25 4,88 

        Вкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ меркиВкупно од сите ЕЕ мерки    122 000122 000122 000122 000    4 4274 4274 4274 427    6 3006 3006 3006 300    10,510,510,510,5    19,3619,3619,3619,36    

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    122 000122 000122 000122 000    4 4274 4274 4274 427    6 3006 3006 3006 300    10,510,510,510,5    19,3619,3619,3619,36    

Комунални услугиКомунални услугиКомунални услугиКомунални услуги        

13131313    Улично осветлувањеУлично осветлувањеУлично осветлувањеУлично осветлување        

    Парцијална замена со ЛЕД светилки 510 000 61 230 532 700 10 0,95 

Вкупно од сите ЕЕ Вкупно од сите ЕЕ Вкупно од сите ЕЕ Вкупно од сите ЕЕ меркимеркимеркимерки 510 000510 000510 000510 000    61 23061 23061 23061 230    532 700532 700532 700532 700    10101010    0,950,950,950,95    

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    510 000510 000510 000510 000    61 23061 23061 23061 230    532 700532 700532 700532 700    10101010    0,950,950,950,95    

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    4 213 7204 213 7204 213 7204 213 720    330 614330 614330 614330 614    1 225 2001 225 2001 225 2001 225 200    21,0721,0721,0721,07    3,433,433,433,43    

Потенцијалот за енергетска ефикасност по вид на потрошувачка на енергија 

прогнозиран за 2018 година е даден во МWh/годишно. Резултатите од прегледот 

покажуваат дека вкупната годишна потрошувачка на енергија може да се намали од 

2 2 2 2 000013131313,,,,333350505050 МWh МWh МWh МWh на 1 682,7361 682,7361 682,7361 682,736 МWh МWh МWh МWh, што е околу 16,4216,4216,4216,42 % кумулативно намалување 

во споредба со сегашната состојба.  Во ова намалување, најголем поединечен 
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придонес има секторот образование со кумулативна заштеда од околу 28,22 %, 

потоа следат   општински услуги со 28,19 %, администартивни објекти со 27,30 %, и 

улично осветлување со кумулативна заштеда од околу 10 %,  до 2018 година.  

Дијаграм5Дијаграм5Дијаграм5Дијаграм5: : : : Кумулативен потенцијалКумулативен потенцијалКумулативен потенцијалКумулативен потенцијал    од мерките заод мерките заод мерките заод мерките за енергетска ефикасност во општинските  енергетска ефикасност во општинските  енергетска ефикасност во општинските  енергетска ефикасност во општинските 

објектиобјектиобјектиобјекти и уличното осветление со имплементација на програмата  и уличното осветление со имплементација на програмата  и уличното осветление со имплементација на програмата  и уличното осветление со имплементација на програмата     2012012012016666–––– 201 201 201 2018  8  8  8  

годинагодинагодинагодина                 

    
    
    

3.6 3.6 3.6 3.6 Предизвици за спроведување на мерки за енергетска Предизвици за спроведување на мерки за енергетска Предизвици за спроведување на мерки за енергетска Предизвици за спроведување на мерки за енергетска 
ефикасност во општинатаефикасност во општинатаефикасност во општинатаефикасност во општината    

Генералниот заклучок од оваа програма е дека има многу можности во 

општината за спроведување на мерки за енергетска ефикасност, која таа може да ги 

реализира со помош на соодветните алатки (развиената база на податоци) и обучен 

тим. Тоа гарантира ефикасно и успешно спроведување на иницијативите и 

проектите од оваа област.  
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Главните насоки за општината како да ги надмине предизвиците пред себе во 

однос на ефикасно спроведување на активностите од оваа програма, се поделени 

во три категории:  

1.1.1.1. Инвестиции (пристап до извори и алокација на средстИнвестиции (пристап до извори и алокација на средстИнвестиции (пристап до извори и алокација на средстИнвестиции (пристап до извори и алокација на средства) ва) ва) ва)     

Активности за зголемување на пристап до капитал: Активности за зголемување на пристап до капитал: Активности за зголемување на пристап до капитал: Активности за зголемување на пристап до капитал:     

� Зголемување на свеста/ креирање на кампања за подобрување на 

условите на учење на децата во основните училишта, со цел создавање на 

фонд за доброволно учество во рамките на овие објекти каде физички и 

правни лица ќе помогнат финансиски или со работа во спроведување на 

мерки за реновирање на училиштата и градинките;  

� Анимирање на донаторските институции и владините тела за инвестирање 

во проекти коишто имаат за цел подобрување на сеопштата состојба во 

општинските згради, со што посредно ќе помогнат на локалното население;  

� Во рамките на општинскиот буџет, градоначалникот и општинскиот совет 

да предвидат средства коишто ќе бидат наменети за спроведување на 

мерки за енергетска ефикасност во општината според приоритетите и 

методологијата за избор предвидени со оваа програма;  

� Создавање на партнерство со локалните фирми/ фирми кои работат на 

ESCO концепт во општината, коишто би придонеле со свои доброволни 

средства како придонес за локалната заедница; иницијативата може да се 

спроведе со креирање на фонд за доброволно учество на локалните 

фирми;  

� Анимирање на локалните и регионални банки за кредитирање на 

профитабилни проекти за енергетска ефикасност во општината кои би се 

спроведувале во заеднички проекти со банките по задоволување на 
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барањата од страна на кредиторите преку изработка на бизнис планови и 

обезбедување на гаранции;  

� Општината треба да работи на изготвување на основни програми за 

одржување и работење на енергетските системи за топлинска и 

електрична енергија заедно со персоналот во објектите (основните  и 

подрачните училишта,  административните објекти). Преку базата за 

податоци, општината треба постојано да ги следи, сугерира и укажува 

аномалиите и истите кога е потребно да ги отстрани;  

� Општината јасно да ги потврди одговорностите и задачите на луѓето од 

општината кои се обучени и задолжени за спроведување на активностите 

за енергетска ефикасност на општинските згради дадени во оваа 

програма. Тоа ќе придонесе за добро и ефикасно спроведување на 

програмата за енергетска ефикасност во општината;  

� Зголемување на свеста (идентификација/ пренесување на најдобри 

практики и споредба на основа на податоци).  

2.2.2.2. Идентификација и пренесување на најдобри практики Идентификација и пренесување на најдобри практики Идентификација и пренесување на најдобри практики Идентификација и пренесување на најдобри практики     

� Општината, во соработка со сите владини како и невладини организации, 

странски донаторски институции, да работи на идентификација и 

зголемување на свеста на населението за поефикасно користење на 

енергетските системи, односот кон енергијата и искористување и примена  

на обновливи извори преку презентација на позитивни примери и локални 

иницијативи.   

3.3.3.3. Креирање на алатки за споредба Креирање на алатки за споредба Креирање на алатки за споредба Креирање на алатки за споредба     

� Преку постојано надгледување и надградување на изработената база на 

податоци со нови информации од објектите коишто се под владение на 

општината и правење на анализи, ќе може да се следи развојот на 
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потрошувачката на енергија како и други промени. Притоа, резултатите од 

мерењето и анализите потребно е да бидат достапни за јавноста.  

4.4.4.4. Целосно користење на можностите на локалната самоуправа Целосно користење на можностите на локалната самоуправа Целосно користење на можностите на локалната самоуправа Целосно користење на можностите на локалната самоуправа     

� Општината е потребно постојано да се ангажира за создавање и следење 

на проекти за енергетска ефикасност и да развие Акциони планови за 

енергетска ефикасност секоја година. На почеток на секоја година е 

потребно да се сумираат резултатите од претходната година и да се увидат 

сите успеси/ неуспеси во спроведување на мерките за енергетска 

ефикасност во рамките на расположливите средства и спроведени 

активности од страна на општината и нејзините учесници. 

     

4.4.4.4. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ    

4.1 4.1 4.1 4.1 Долгорочни цели на општинатаДолгорочни цели на општинатаДолгорочни цели на општинатаДолгорочни цели на општината    

Општината,  Чашка  како  рурална општина, се стреми кон што поекономично и 

поефикасно користење на енергијата. Исто така, општината се фокусира кон 

задоволување на еколошките аспекти, што подразбира намалување на емисиите на 

штетни стакленички гасови во атмосферата. Долгорочните цели на општината се:  

� До 2020 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2) 

за 20 %; 

� До 2020 година да се намали делот за енергија во општинските инвестиции за 

20 %; 

� Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 90 % 

од основните училишта; 

� Да се изврши замена  на јавното осветлување во општината со нови штедливи 

светилки,  да се изврши  дислоцирање на броилата од трафостаниците во 

сопственост на EVN во посебни стандардизирани ормари и де се постави на 

25



������������	
	��	����	����
����
�������
��������������������������
�

� �

софистицирана  автоматика на вклучување и исклучување со што 

потрошувачката ќе се намали  значително од сегашната; 

� Да се намалат нивото на CO2 емисии во атмосферата за 20 % во споредба со 

сегашното ниво; 

� Брза идентификација и обнова на проблематичните системи во   основните и 

подрачните   училишта со висока потрошувачка на енергија.  

� Стратегија на општината е дека горенаведените цели ќе ги постигне преку:  

� Понатамошно функционирање и работење на тимот за енергетска ефикасност 

во одржување на базата на податоци; 

� Основање на фонд за финансирање и реализација на проекти за зголемување 

на енергетска ефикасност во  училиштата и јавното осветлување; 

� Идентификација и изнаоѓање на нови донатори; 

� Идентификација и користење на нови извори на енергија.  

� Истовремено, за да се остварат горните долгорочни цели, општината има цел 

да промовира и работи на:  

� Подигање и создавање на свест преку ширење на добри практики, презентации 

од информативно-едукативен карактер;  

� Промоција на социјалната свест за потреба за создавање на одржлив развој; 

� Градење на партнерства коишто вклучуваат јавен сектор, потрошувачи и 

енергетски фирми;  

� Општината знае дека овие цели се амбициозни, но нивното постигнување е 

предизвик и императив за општината во нејзината идна работа.  
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4.2 4.2 4.2 4.2     Среднорочни цели на општината Среднорочни цели на општината Среднорочни цели на општината Среднорочни цели на општината ---- ОПЕЕ 201 ОПЕЕ 201 ОПЕЕ 201 ОПЕЕ 2016666–––– 201 201 201 2018888    

Среднорочните цели кои се опфатени со ОПЕЕ се однесуваат на развојот на 

општината во областа на енергетска ефикасност во општината, во периодот 2016 – 

2018 година. 

Поставените цели за овој период се следни:  

� До 2018 година да се намали просечната потрошувачка на енергија (kWh/m2) 

за најмалку 20 %; 

� До 2018 година да се намали делот за трошоци за енергија во општинскиот 

буџет за најмалку 20 %; 

� Подобрување на внатрешните услови до стандардно ниво на удобност во 80 % 

од зградите во надлежност на општината;  

� Да се изврши дислоцирање на броилата од трафостаниците во сопственост на 

EVN во посебни стандардизирани ормари,поставување на софистицирана  

автоматика на вклучување и исклучување, и да се  дозаменат остатокот од 

светилките за улично осветление;  

� Да се намали емисијата на штетни гасови за 20 % од сегашната.  

� Стратегија на општината за постигнување на овие цели е:  

� Формирање на посебен организациски сегмент за енергетска ефикасност; 

� Ажурирање на базата на податоци за енергетска ефикасност; 

� Планирање на дел од буџетот предвиден за трошоци за енергетска ефикасност. 
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2.32.32.32.3    Цели за 201Цели за 201Цели за 201Цели за 2016666 година (Акционен план за 201 година (Акционен план за 201 година (Акционен план за 201 година (Акционен план за 2016 6 6 6 година)година)година)година)    

Целите во акциониот план за енергетска ефикасност за 2016 година се 

следни:  

� Спроведување на најмалку два проекти за намалување на 

потрошувачката на енергија; 

� Дислоцирање на броилата од трафостаниците во сопственост на EVN во 

посебни стандардизирани ормари,поставување на софистицирана  автоматика на 

вклучување и исклучување на уличното осветлување 

� Спроведување на енергетска анализа на најмалку 1/4 од објектите под 

општинска управа; 

� Формирање на Комисија за енергетска ефикасност во рамките на 

општинската организација која ќе работи на оваа проблематика; 
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5.5.5.5. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2016 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2016 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2016 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2016 ---- 2018 2018 2018 2018    

5.1 5.1 5.1 5.1 Активности и временски рАктивности и временски рАктивности и временски рАктивности и временски распоредаспоредаспоредаспоред    
Време на реализацијаВреме на реализацијаВреме на реализацијаВреме на реализација    

Проект/Активност Проект/Активност Проект/Активност Проект/Активност     КорисникКорисникКорисникКорисник    
Инвестиција Инвестиција Инвестиција Инвестиција 

(денари)(денари)(денари)(денари)    2016201620162016    2017201720172017    2018201820182018    

- термофасада Општинска зграда                      xxxx    xxxx                        

- Топлинска изолација на таван Општинска зграда                                      xxxx    xxxx        

- Термостатски вентили Општинска зграда                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- реконструкција на кров Граѓански сервис центар              xxxx    xxxx    xxxx                            

- Топлинска изолација на таван    Граѓански сервис центар                                      xxxx    xxxx        

- Термостатски вентили ООУ „ Тодор Јанев “,  Чашка                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Топлинска изолација на таван- 
докомплетирање 

ООУ „ Тодор Јанев “,  Чашка                                      xxxx    xxxx        

- Замена на прозори и врати Интeрнат                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Топлинска изолација на таван Интeрнат                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Термостатски вентили Интeрнат                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Термостатски вентили ПОУ „ Тодор Јанев “, с. Мелница                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Топлинска изолација на таван ПОУ „ Тодор Јанев “, с. Мелница                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Термостатски вентили 
ООУ „  Петре Поп Арсов “, с. 
Богомила  

                    xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Топлинска изолација на таван 
ООУ „  Петре Поп Арсов “, с. 
Богомила  

                                    xxxx    xxxx        

- Замена на прозори и врати ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Ореше                                      xxxx    xxxx        

- Топлинска изолација на таван ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Ореше                      xxxx    xxxx                        

- Модернизација на внатрешното осветл    ување ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Ореше                      xxxx    xxxx                        

- Замена на прозори и врати ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Согле              xxxx        xxxx    xxxx                        

- Топлинска изолација на таван ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Согле                                      xxxx    xxxx        

- Модернизација на внатрешното осветл    ување ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.  Согле              xxxx                                    

- Термостатски вентили ПОУ „ Петре Поп Арсов“, с.   Извор                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Централен систем за топловодно греење на 
дрва 

ООУ „ Лирија“, с.  Горно Јаболчиште      xxxx    xxxx                                        

- Топлинска изолација на таван ООУ „ Лирија“, с.  Горно Јаболчиште                      xxxx    xxxx            xxxx    xxxx        

- Замена на прозори и врати         
ПОУ „ Лирија“, с.  Долно 
Јаболчиште 

                                     xxxx    xxxx        

- Топлинска изолација на таван 
ПОУ „ Лирија“, с.  Долно 
Јаболчиште 

                     xxxx    xxxx                        

- Замена на прозори и врати ЈПКД „ Тополка“,  Чашка                      xxxx    xxxx                        

- Топлинска изолација на таван ЈПКД „ Тополка“,  Чашка                                      xxxx    xxxx        

Парцијална замена со ЛЕД светилки    Улично осветлување                  xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    
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5.2 Инвестиции и заштеди5.2 Инвестиции и заштеди5.2 Инвестиции и заштеди5.2 Инвестиции и заштеди    

Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност во Општина   

Чашка  има потенцијал да се постигнат значителни заштеди на енергија претставени 

во парична заштеда за секоја година во Табелата 19: 

Табела 1Табела 1Табела 1Табела 19999::::     Заштеди  Заштеди  Заштеди  Заштеди по сектори по сектори по сектори по сектори во периодот 201во периодот 201во периодот 201во периодот 2016666----2012012012018 8 8 8  година  година  година  година     
    

р.б.р.б.р.б.р.б.    
Мерка за подобрување на Мерка за подобрување на Мерка за подобрување на Мерка за подобрување на 
енергетската ефикасностенергетската ефикасностенергетската ефикасностенергетската ефикасност    

ИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестиција    ЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИ    
ЕдноставЕдноставЕдноставЕдноставен ен ен ен 
период на период на период на период на 

отплатаотплатаотплатаотплата    

Објекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општинатаОбјекти во сопственост на општината    МКД [ден]МКД [ден]МКД [ден]МКД [ден]    kWh/год.kWh/год.kWh/год.kWh/год.    ден./годден./годден./годден./год    
Енергија Енергија Енергија Енергија 

%%%%    
год.год.год.год.    

Административни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објектиАдминистративни објекти      

    ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    604 720604 720604 720604 720    19 02419 02419 02419 024    80 12080 12080 12080 120    49,2049,2049,2049,20    7,547,547,547,54    

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование     

    ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    2 977 0002 977 0002 977 0002 977 000    245 933245 933245 933245 933    606 080606 080606 080606 080    28,2228,2228,2228,22    4,914,914,914,91    

Општински услугиОпштински услугиОпштински услугиОпштински услуги     

    ВКУПВКУПВКУПВКУПНОНОНОНО    122 000122 000122 000122 000    4 4274 4274 4274 427    6 3006 3006 3006 300    10,510,510,510,5    19,3619,3619,3619,36    

Комунални услугиКомунални услугиКомунални услугиКомунални услуги        

                                                                                                                                                                                                                                       ВКУПНО   ВКУПНО   ВКУПНО   ВКУПНО    510 000510 000510 000510 000    61 23061 23061 23061 230    532 700532 700532 700532 700    10101010    0,950,950,950,95    

СЕ ВКУПНОСЕ ВКУПНОСЕ ВКУПНОСЕ ВКУПНО    4 213 7204 213 7204 213 7204 213 720    330 614330 614330 614330 614    1 225 2001 225 2001 225 2001 225 200    21,0721,0721,0721,07    3,433,433,433,43    

    

Во следната табела се дадени потенцијалните заштеди на енергија (топлинска 

и електрична) за секоја година посебно во периодот 2016–2018 година: 

Табела Табела Табела Табела 20202020: : : : Годишни нето заштеди за период 20Годишни нето заштеди за период 20Годишни нето заштеди за период 20Годишни нето заштеди за период 2016161616----2018 2018 2018 2018 годинагодинагодинагодина    

 

р.б.р.б.р.б.р.б.    
Година на реализација на предвидените Година на реализација на предвидените Година на реализација на предвидените Година на реализација на предвидените 

мерки за енергетска ефикасностмерки за енергетска ефикасностмерки за енергетска ефикасностмерки за енергетска ефикасност    
ИнвестицијаИнвестицијаИнвестицијаИнвестиција    ЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИЗАШТЕДИ    

    МКД [денМКД [денМКД [денМКД [ден]]]]    kWhkWhkWhkWh    денденденден    

2012012012016666    1 410 000 42 248 60 420 

2012012012017777    1 079 720 67 280 221 930 

2012012012018888    1 724 000 221 086 999 550 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    4 4 4 4 222211113 7203 7203 7203 720    330 614330 614330 614330 614    1 225 21 225 21 225 21 225 200000000    

 

5.3 Влијание врз животната средина 5.3 Влијание врз животната средина 5.3 Влијание врз животната средина 5.3 Влијание врз животната средина     

Во Република Македонија производството на електрична енергија главно е 

базирано на употреба на фосилни горива (лигнитот и по потреба мазут) а за 

производство на топлинска енергија се користат и фосилни горива (мазут, екстра 
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лесно масло и електричната енергија) и обновливи извори (сончева енергија,дрво, 

отпад од земјоделски култури). Најчести компоненти на загадувањето од 

согорување на фосилните горива се: CO2 (јаглерод диоксид), SO2 (сулфур диоксид), 

NOx (азотни оксиди), CO (јаглерод моноксид), NMVOC (неметански испарливи 

органски соединенија), прашина, тешки метали и друго. Во Табелата 18 се 

прикажани факторите на емисија на енергетските облици, превземени од 

„Меѓувладин совет за климатски промени (IPCC)“, кои се употребуваат во 

разгледуваните јавни згради во оваа Програма за енергетска ефикасност. 

Табела Табела Табела Табела 21212121: : : : Фактори на емисија Фактори на емисија Фактори на емисија Фактори на емисија (kg/MW(kg/MW(kg/MW(kg/MWh)h)h)h)    

Честички SO2 NOx CO NMVOC CO2 Ред. 
бр. 

Облици на енергија 
kg/MWh 

1. Електрична енергија 0,093 1,762 1,497 0,141 0,111 1.078 

2. Екстра лесно масло за горење 0,024 0,516 0,387 0,077 0,020 264 

3. Огревно дрво 0,044 0,428 0,298 14,88 1,786 15* 

* Огревното дрво како обновлив извор на енергија  

Со спроведување на програмата за енергетска ефикасност директно се придонесува 

за намалување на емисиите на штетни гасови во атмосферата и на тој начин се делува на 

заштита на околната животна средина.  Резултатите од намалување на емисиите на 

годишно ниво на крајот од периодот опфатен со оваа програма на спроведување на мерки 

за енергетска ефикасност се дадени во Табела 22: 

Табела Табела Табела Табела 22222222: Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со : Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со : Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со : Преглед на намалувањето на емисиите на стакленички гасови со 

спроведување на прспроведување на прспроведување на прспроведување на програмата (kg)ограмата (kg)ограмата (kg)ограмата (kg)    

Намалување на емисии kg/MWh 
Ред. Бр. Облици на енергија 

Честички SO2 NOX CO NMVOC CO2 

1 Електрична енергија 5,98 113,27 96,24 9,06 7,13 69,30 

2 ЕЛ масло за горење 3,47 74,72 56,04 11,15 2,90 38 227 

3 Огревно дрво 5,35 52,01 36,21 1 808 217 1823 

5.4 Подобрување на квалитетот на услугите на општината5.4 Подобрување на квалитетот на услугите на општината5.4 Подобрување на квалитетот на услугите на општината5.4 Подобрување на квалитетот на услугите на општината    

Со реализација на програмата за енергетска ефикасност, општина  Чашка   ќе 

ги подобри услугите што ги дава кон граѓаните во повеќе насоки. Како прво, со 

заштедата на парични средства, од директните мерки (замена на сијалици, нова 

термоизолациона фасада, нова столарија итн) и индиректните мерки 

28



������������	
	��	����	����
����
�������
��������������������������
�

���

(продолжување на работниот век на  топлинските системи) за енергетска 

ефикасност ќе може да инвестира во подобрување на постоечките услуги (пр.  

дисликација на броилата во посебни стандардизирани ормари и поставување на 

софистицирана автоматика за оптимално вклучување и исклулување, реализација 

на нови линии на улично осветлување со штедливи светилки)  или во подобрување 

на услугите во другите сегменти како култура, спорт  и слично. Како второ, преку 

одржување и надградба на базата на податоци за општинските објекти и уличното 

осветлување ќе се има увид во потребите за интервенции и инвестирање во 

општината, а со тоа ќе се приоритетизираат мерките за енергетска ефикасност 

според утврдените критериуми на општината. 

5.5 Дополнителни придобивки5.5 Дополнителни придобивки5.5 Дополнителни придобивки5.5 Дополнителни придобивки    

Дополнителните придобивки што општината   Чашка ги има со спроведување 

на програмата за енергетска ефикасност се следните:  

• Подобрување на конфортот  и условите за учење на децата и учениците во 

основните  со  подрачните    преку намалување на варијациите во греење и 

подобрување на протокот на воздух во образовните простории, 

подобрување на осветлувањето;  

• Намалување на степенот на криминал како резултат на подобрено улично 

осветление, замените светилки и обновени  неисправни светилки; 

• Намалување на сообраќајни незгоди во вечерните часови;  

• Подобрување на квалитетот на живеење во општината; 

• Креирање на можност за вработување на определено и неопределено 

време. 
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6.6.6.6. ФИНАНСИФИНАНСИФИНАНСИФИНАНСИСКИ ПЛАНСКИ ПЛАНСКИ ПЛАНСКИ ПЛАН    
    

Општина  Чашка, за реализација на предвидените активности во оваа 

програма, може да ги користи следните извори на финансирање:  

• Буџетот на Општината;  

• Донации;  

• Владини и невладини институции;  

• Фонд за енергетски ефикасност 

• Фондови за специјална намена;  

• Самопридонес.  

Буџет на општина  Буџет на општина  Буџет на општина  Буџет на општина   Чашка Чашка Чашка Чашка    

Во одделот за расходи за образование најголемиот дел на средства се 

употребуваат за покривање на тековното одржување на училиштата снабдување со 

нафта, дрва, јаглен, електрична енергија, вода, ѓубретарина, ПТТ услуги, 

канцелариски материјал и друго.  

Табела Табела Табела Табела 23232323: Преглед на буџет на Општина: Преглед на буџет на Општина: Преглед на буџет на Општина: Преглед на буџет на Општина     Чашка  Чашка  Чашка  Чашка    за 2016  година   за 2016  година   за 2016  година   за 2016  година    

БУЏЕТБУЏЕТБУЏЕТБУЏЕТ 21 21 21 216 6 6 6     годинагодинагодинагодина    денариденариденариденари    %%%%    
---- Вкупно приходи Вкупно приходи Вкупно приходи Вкупно приходи    144.122.046144.122.046144.122.046144.122.046        

даночни 11.998.231  
неданочни 7.484.000  
капитални 20.400.000  
трансфери 47.265.815  
дотации 56.974.00  
донации   

---- Вкупно расходи Вкупно расходи Вкупно расходи Вкупно расходи    144.122.046144.122.046144.122.046144.122.046        
тековно оперативни 116.457.745     
капитални 27.664.301     
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Според буџетот на општината во 2016 година како и очекуваниот зголемен 

буџет во наредните години, општината е во состојба во добар дел да ја спроведе 

програмата за енергетска ефикасност во периодот 2016 - 2018 година со 

динамиката на финансирање од сопствени извори, со поддршка на донаторските 

организации и други институции.  

6666.1 .1 .1 .1 План за финансирањеПлан за финансирањеПлан за финансирањеПлан за финансирање    

Основниот концепт на правење на буџет во општина   Чашка  е 

функционирање на структурите во општината и имплементација на целите во вид 

на проекти коишто општината ги има поставено пред себе за тековната година. 

Поради ограничените финансиски средства од буџетот наменети за финансирање 

на проекти, општината гради партнерства со владини и невладини организации, 

донаторски институции како и локалното население. Со взаемни напори на 

институциите и општината, успева да реализира поголем дел од своите цели за 

секоја тековна година.  

Со цел ефикасно спроведување на програмата, општината ќе настојува 

навремено и квалитетно да изработува проекти како и да дава извештаи за 

напредокот и резултатите од имплементацијата на истите. На тој начин ќе 

придонесе за намалување на потрoшувачката на енергија во општинските објекти и 

уличното осветлување на територијата на општината, а притоа ќе имплементира 

ефикасни енергетски системи во објектите и уличното осветлување, односно ќе ја 

подобри енергетска ефикасност на истите. 

6666.2 .2 .2 .2 Финансиски извориФинансиски извориФинансиски извориФинансиски извори    

За реализација на активностите во програмата, важен сегмент за општината  

претставува обезбедување на надворешни финасиски средства. Речиси сите 

поголеми амбасади во Република Македонија имаат во своите програми наменето 

дел и за подршка на општините со цел реализација на проекти од областа на 

енергетиката, заштитата на животната средина, одобрување на општински развој, 
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меѓуопштинска соработка, зајакнување на капацитетите и друго преку 

(ко)финансирање на разни активности како на пример: обуки (градење на 

капацитетите), имплементација на пилот проекти, изготвување на студии, анализи и 

друго. 

Покрај амбасадите постојат и други донаторски и кредитни институции кои 

што помагаат во реализација на општинските проекти и тоа УНДП, Светска Банка, 

ЕБОР итн. 

 

7.7.7.7. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НОРГАНИЗАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ПРОГРАМАТАА  ПРОГРАМАТАА  ПРОГРАМАТАА  ПРОГРАМАТА    

Програмата за Енергетска Ефикасност на општината (ОПЕЕ) е документ со кој 

се дефинираат политиките за енергетиката што ќе се спроведуваат во Општина 

Чашка. Во развојот на ОПЕЕ вклучени се вработените од Заедничкото одделение за 

енергетска ефикасност на Вардарскиот плански регион, со седиште во Неготино и  

лицата задолжени за ЕЕ од општината, како и надворешни консултанти.  

Како дел од стратегијата за енергетска ефикасност, формиран е тим за 

енергетска ефикасност (ТЕЕ) во рамките на локалната администрација во општина   

Чашка, кој соработува континуирано со вработените во Заедничкото одделение за 

енергетска ефикасност на Вардарскиот плански ргион. Тимот за енергетска 

ефикасност во општината е одговорен за работата поврзана со енергетската 

ефикасност со следните надлежности: 

� Да управува со активности предвидени за спроведување на проекти за 

енергетска ефикасност во општината и да следи и да доставува извештаи 

за резултатите; 

� Да зема активно учествува во подготовката на општинскиот буџет за 

трошоците за енергија и одржувањето на општинските објекти и уличното 

осветлување; 
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� Да раководи со базата на податоци за општинските објекти вклучувајќи ја и 

потрошувачката на енергија; 

� Да иницира соработка со владини и невладини организации,  донаторски 

организации, како и со фондови кои што подржуваат локален развој, за 

спроведување на проекти за енергетска ефикасност; 

� Да учествува во припремата на сите процедури и документи (јавна набавка, 

тендерска документација, договори и сл.) потребни за спроведување на 

проекти од областа на енергетската ефикасност, да координира 

активности со надворешните експерти, да управува со проект, итн.; 

� Тимот го предводи раководител на тимот кој директно го известува 

градоначалникот на општината.   

 

Раководител на Тимот за Енергетска Раководител на Тимот за Енергетска Раководител на Тимот за Енергетска Раководител на Тимот за Енергетска Ефикасност (Раководител на Проект)Ефикасност (Раководител на Проект)Ефикасност (Раководител на Проект)Ефикасност (Раководител на Проект)    

Успехот на Програмата е целосно зависен од посветеноста, учеството и 

ангажираноста на раководителот на тимот за Енергетска Ефикасност.  Општи 

одговорности на раководителот на тимот за енергетска ефикасност се меѓудругото: 

- Да раководи со проекти за развој на МЕЕП во општината  Чашка ; 

- Да координира со тимот за енергетска ефикасност на општината; 

- Да ангажира други личности од Општината како привремени членови на 

тимот или да ангажира надворешни советници; 

- Да го известува Градоначалниот за напредокот на Програмата; 

- Да дава извештаи за Програмата и нејзината имплементација пред советот 

на општината; 

- Да раководи со базата на податоци и нејзиното соодветното ажурирање со 

податоци за потрошувачка на енергија во општинските објекти. 
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Членови на Тимот за Енергетска Ефикасност (ТЕЕ)Членови на Тимот за Енергетска Ефикасност (ТЕЕ)Членови на Тимот за Енергетска Ефикасност (ТЕЕ)Членови на Тимот за Енергетска Ефикасност (ТЕЕ)    

Членовите на Тимот за Енергетска Ефикасност се од различни оддели од 

општината, и доколку е потребно можат да соработуваат со надворешни 

консултанти за извршување на своите задачи. Исто така треба да учествуваат во 

одредување на проектите кои треба да се спроведат и да ги контролираат 

резултатите. Општи одговорности на членовите на тимот за енергетска ефикасност:    

� Хармонизација на МЕЕП со стратегијата за развој на општината; 

� Одредување, следење и ажурирање на долгорочните цели како и 

среднорочните цели за 2016-2018; 

� Оформување и управување со базата на податоци, собирање, чување и 

ажурирање на податоците; 

� Анализа на можни пречки за спроведување на програмата како и 

подготовка на Нацрт документи за Општинскиот Совет за развој на 

Програмата за Енергетска Ефикасност; 

� Следење на состојбата на објектите под општинска надлежност 

вклучувајќи ја и потрошувачката на енергија, и правење на основни 

проценки на потенцијалите за заштеда на енергија во општината; 

� Развивање на акциони планови за енергетска ефикасност за секоја година, 

вклучувајќи финансиски предвидувања и потреби за финансирање од 

рамките на буџетот на Општината со детален опис на активностите и 

временски распоред, инвестициони заштеди, профитабилност, влијанија 

врз човековата средина, подобрување на квалитетот на општинските 

услуги и дополнителни придобивки; 

� Развивање на финансиски план за спроведување на МЕЕП, вклучувајќи 

финансиски шеми, финансиски извори, капитал (извори од буџетот на 

општината), можни финансиски институции, донаторски програми, 

фондови со посебна намена, итн; 
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� Организирање и спроведување на Програмата со вклучени инвестиции, 

распореди, трошковни планови, учесници и спроведители на програмата, 

модалитети за изведба на програмата (подизведувачи и советници); 

� Вршење на мониторинг и контрола за утврдување на енергетската состојба 

во општинските згради и уличното осветлување; 

� Организација на следење, проценки и известување за развојот на 

Програмата. 

Организациски модалитети за спроведување на прОрганизациски модалитети за спроведување на прОрганизациски модалитети за спроведување на прОрганизациски модалитети за спроведување на програмата ограмата ограмата ограмата     

За успешно функционирање на сите учесници во спроведување на ОПЕЕ е 

потребно нивна интерактивна и постојана комуникација како што е прикажано на 

дијаграм 6. Под институции се подразбираат владини и невладини организации, 

донаторски институции и амбасади, фондови за специјална намена и инженеринг 

компании. 

 

Дијаграм 6Дијаграм 6Дијаграм 6Дијаграм 6: Организациски приказ на спроведувањето на Програмата: Организациски приказ на спроведувањето на Програмата: Организациски приказ на спроведувањето на Програмата: Организациски приказ на спроведувањето на Програмата    
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8.8.8.8. КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ КОНТРОЛА НА ПРОГРАМАТА, ПРОЦЕНА И ИЗВЕСТУВАЊЕ     

8.1 8.1 8.1 8.1 Контрола и извршувањеКонтрола и извршувањеКонтрола и извршувањеКонтрола и извршување    

Објектите под управа на општината имаат потенцијал за заштеда на енергија, 

но потребно е спроведување на мерките за енергетска ефикасност како што се: 

замена/ поправка на прозори, изолација, поефикасно осветлување, термостатски 

вентили и автоматска контрола на греење и слично, со цел потрошувачката на 

енергија да се намали на оптимално ниво. За да може да се следат резултатите од 

спроведените мерки за енергетска ефикасност, се планираат мерења во различни 

временски периоди со цел споредба на добиените резултатите со пресметковните. 

Главни показатели кои се мерат и споредуваат се следните:  

� Потрошувачката на енергија (топлинска и електрична); 

� Условите во објектите (температурни разлики, степенот на осветленост и 

влажност);  

� Заштеда на финансиски средства од реализација на мерките за енергетска 

ефикасност.  

Мерења се спроведуваат во текот на целата година со утврдена динамика, при 

што се утврдува потрошувачката на енергија после спроведувањето на мерките за 

енергетска ефикасност. Како мерни инструменти, може да се користат: мерачи на 

проток (за потрошувачка на електрична енергија); дата логери, кои треба да ги 

мерат условите во објектите (се мерат температурни разлики, притисок и влажност, 

осветлување и други величини). Доколку добиените резултати од мерењата за 

заштеда на енергија не се совпаѓаат со предвидените (пресметковните) заштеди од 

предвидените активности во Програмата за енергетска ефикасност, тогаш се 

испитува причината зошто тоа не е постигнато и се утврдуваат недостатоците во 

системот доколку такви постојат и истите треба да се отстранат.  
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8.2 8.2 8.2 8.2 НачиНачиНачиНачини на мерење на енергетските заштедини на мерење на енергетските заштедини на мерење на енергетските заштедини на мерење на енергетските заштеди    

Енергетските заштеди треба да се одредат со пресметка пред спроведувањето 

на мерките за енергетска ефикасност и со мерење за време и после 

спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност.  Со цел да се има увид 

дали извршените мерки ги даваат предвидените и очекувани резултати или 

има отстапувања, потребно е да се осигура контрола на мерењата во периодот на 

користење на новите мерки во објектите,. Доколку се забележат отстапувања, кои 

можат да настанат поради човечка грешка или немарност или грешка во системот, 

потребно е да се дејствува навремено и на соодветен начин истите да се отстранат. 

Фактори коишто можат да влијаат на состојбата се: временски услови (како на 

пример степен-денови), ниво на користење на простории, време на започнување со 

работа во зградите, интензитет на користење на опремата пред контрола и следење 

и други.  

Унифицираност на добиените пресметковни и измерени податоци е потребно 

и истите треба да се мерат и собираат во kWh, како за електрична така и за 

топлинска енергија.  

За добивање релевантни податоци, општината планира да ги користи 

следните извори на информации:  

• Сметки од дистрибутивниот центар на ЕВН во Велес за електрична 

енергија;  

• Сметки од добавувачи на нафта и огревно дрво;  

• Податоци за потрошувачка на енергија од производителите на опрема;  

• Методи за мерење на енергија како што се дата логери, мерачи на проток, 

броила на  електрична енергија и слично.  

Сите методи може да содржат соодветен степен на неточност, која може да 

биде предизвикана од: грешки во инструментите, грешки во моделирањето/ 
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пресметките за утврдување на потрошувачката на енергија како и случајни грешки. 

Поради тоа, потребно е општината во своите извештаи да го наведе изворот на 

информации и да даде степен на сигурност на информацијата (степен на точност), 

на пример ± 5%.  

8.3 8.3 8.3 8.3 Проценка и информирањеПроценка и информирањеПроценка и информирањеПроценка и информирање    

За проценката и добиените резултатите од планираните и спроведени 

активности во Програмата за енергетска ефикасност, треба да се известат:  

• Градоначалникот и други одговорни лица од локалната самоуправа; 

• Целокупната јавност преку печатен материјал; 

• Организациите кои се специјализирани во областа на енергетска 

ефикасност; 

• Сите вклучени страни во финансирање/ спроведување на проектите за 

енергетска ефикасност;  

Следењето на активностите за енергетска ефикасност во општината од страна 

на Тимот за Енергетска Ефикасност е прикажан во Табела 24: 

Табела Табела Табела Табела 24242424: Распоред на следење на активностите: Распоред на следење на активностите: Распоред на следење на активностите: Распоред на следење на активностите    

Годишен акционен план за енергетска Годишен акционен план за енергетска Годишен акционен план за енергетска Годишен акционен план за енергетска 
ефикасностефикасностефикасностефикасност    

Годишно доставување до крајот на февруари.Годишно доставување до крајот на февруари.Годишно доставување до крајот на февруари.Годишно доставување до крајот на февруари.    

ГодГодГодГодишен извештајишен извештајишен извештајишен извештај    
Годишно доставување во рок од два месеци по Годишно доставување во рок од два месеци по Годишно доставување во рок од два месеци по Годишно доставување во рок од два месеци по 
завршување на годината.завршување на годината.завршување на годината.завршување на годината.    

Извештај за тек на проект за Извештај за тек на проект за Извештај за тек на проект за Извештај за тек на проект за енергетска енергетска енергетска енергетска 
ефикасностефикасностефикасностефикасност    

Редовен извештај секој месец за времетраење на Редовен извештај секој месец за времетраење на Редовен извештај секој месец за времетраење на Редовен извештај секој месец за времетраење на 
проектот, и завршен извештај на крајот од проектот, и завршен извештај на крајот од проектот, и завршен извештај на крајот од проектот, и завршен извештај на крајот од 
завршување на проектот.завршување на проектот.завршување на проектот.завршување на проектот.    

ИзвештаиИзвештаиИзвештаиИзвештаи за мониторинг на  за мониторинг на  за мониторинг на  за мониторинг на мерките за мерките за мерките за мерките за 
енергетска ефикасност на енергетска ефикасност на енергетска ефикасност на енергетска ефикасност на 
реализирани реализирани реализирани реализирани проектипроектипроектипроекти    

Тримесечно, во рок од 15 дена од завршување на Тримесечно, во рок од 15 дена од завршување на Тримесечно, во рок од 15 дена од завршување на Тримесечно, во рок од 15 дена од завршување на 
конкретното тримесечје.конкретното тримесечје.конкретното тримесечје.конкретното тримесечје.    
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АнексиАнексиАнексиАнекси    

Анекс 1 – Прашалници за енергетска ефикасност на објектите, улично 

осветление и возен парк во општина Чашка 

Анекс 2 – Законски одредби за енергетска ефикасност од Законот за 

енергетика 

 

Анекс 1Анекс 1Анекс 1Анекс 1    
 

Прашалник за утврдување состојба на објектотПрашалник за утврдување состојба на објектотПрашалник за утврдување состојба на објектотПрашалник за утврдување состојба на објектот    
 
Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни 

информации ќе допринесе да се добие реална слика за објектот и неговата 

потрошувачка на енергија, како и за поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ на 

општината. 

Општи податоциОпшти податоциОпшти податоциОпшти податоци    
Име на објектот  
Адреса  
Населено место  
Одговорно лице Лице за контакт 
Име 
Презиме 
Телефон 
e-mail 

 
 

Име 
Презиме 
Телефон 
e-mail 

 

Сектор (администрација, 
образование, социјална заштита, 
култура...) 

 

Подсектор (општинска зграда, 
основно училиште, градинка, здравствен 
дом, интернат, пензионерски дом...) 

 

Коментар:  
Во прилог да се достават копии од сметките за електрична енергија и сите 

енергенси кои се користат за греење во последните 3 години (2013, 2014, 2015) 
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Генерални информацииГенерални информацииГенерални информацииГенерални информации    
Година на градба  
Година на последно реновирање  
Вид на реновирање  
Вид на мерки за енергетска 

ефикасност кои се имплементирани со 
реновирањето 

 

Тип на градба " Масивна 
" Полумасивна 
" Монтажна 

Просторна поставеност (насока 
на влез) 
:север, југ, исток, запад 

 

Површина и волуменПовршина и волуменПовршина и волуменПовршина и волумен    
Подрум [m2]  

Приземје 
[m2] 

 

Кат [m2]  

Информации за објектот 
 
*Да се внесе единечната 

квадратура по кат 

Број на 
катови 

 

  
Подрум [m]  

Приземје [m]  
Меѓуспратни висини 

Кат [m]  
Вкупна површина на објектот              [m2] 
Вкупна греана површина                     [m2] 
Вкупен греен волумен   [m3] 
Вкупна површина која се лади   [m2] 
Вкупен волумен кој се лади   [m3] 
Забeлешки  
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Користење на објектотКористење на објектотКористење на објектотКористење на објектот    
Број на постојани 

корисници/вработени 
 

Вкупен број на корисници  
Број на работни денови на 

објектот во една седмица 
 

Број на работни часови во еден 
работен ден 

 

Општи забелешки за употребата 
на објектот 

 

Состојба на објект и термални карактеристики (описно)Состојба на објект и термални карактеристики (описно)Состојба на објект и термални карактеристики (описно)Состојба на објект и термални карактеристики (описно) 
Под  
Врати и прозори (дрвени, ПВЦ, 

алуминимски, термопан стакло, обично 
стакло) 

 

Надворешни ѕидови (состав и 
дебелина) 

 

Кров и кровна конструкција)  
ГГГГодишна потрошувачка на електрична енергија одишна потрошувачка на електрична енергија одишна потрошувачка на електрична енергија одишна потрошувачка на електрична енергија     
•2015 -                       [kWh] 1.                          [ден] 
•2014 -                       [kWh] 2.                          [ден] 
•2013 -                       [kWh] 3.                          [ден] 

Годишна поГодишна поГодишна поГодишна потрошувачка на трошувачка на трошувачка на трошувачка на реактивна реактивна реактивна реактивна енергијаенергијаенергијаенергија    
1. 2015 -                       [kVARh] 4.                          [ден] 
2. 2014 -                       [kVARh] 5.                          [ден] 
3. 2013-                       [kVARh] 6.                          [ден] 

Систем за греењеСистем за греењеСистем за греењеСистем за греење    
Вид енергенс на кој се грее 

објектот 
"  Нафта (екстра лесно масло) 
"  Мазут 
"  Дрва 
"  Јаглен 
"  Електрична енергија 
"  Гас 
"  Пелети/Брикети 
"  Друго 

Годишна потрошувачка на гориво по грејна сезона (во соодветна единици 
мерка) 

- 2015 -                       [           ] 7.                          [ден] 
- 2014 -                       [           ] 8.                          [ден] 
- 2013 -                       [           ] 9.                          [ден] 

Тип на систем на греење "  индивидуално по просторија 
"  сопствен централен систем 
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"  систем на градско (централно) 
греење 

Број на часови на активно греење 
во денот 

 

Вип на котел  
Година на производство на 

котелот 
 

Вкупен топлински капацитет на 
котелот [kW] 

 

Вид на радијатори/број на 
единици 

"  гусен                        број: 
"  алуминиумски          број: 
"  панелен                    број: 
"  цевен регистер         број: 

Дали системот користи 
топлинска пумпа? 

"  Да 
"  Не 

Ако е ДА кој тип: 
" вода – вода 
" вода – воздух 
" земја – вода  
" воздух – воздух (инвертор)  
" друга комбинација: 

Вкупен капацитет на топлинската 
пумпа  

             [kW] 

Дали има индивидуално греење 
по простории со електрични или друг 
вид на греалки? 

"  Да 
"  Не 

Доколку има. Која е нивната 
моќност: 

             [kW] 

Други забелешки за системот за 
греење 

 

Систем за ладење на објектотСистем за ладење на објектотСистем за ладење на објектотСистем за ладење на објектот    
Вид на ладење "  индивидуално по простории 

"  централно 
Поединечна моќност на 

ладилните системи 
2.5 kW    број:    
3.5 kW    број: 
   5 kW    број: 
___kW     број: 

Генерални забелешки за 
системот за ладење 

 

Систем за вентилација на објектотСистем за вентилација на објектотСистем за вентилација на објектотСистем за вентилација на објектот    
Вентилиран волумен                      [m3] 
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Вкупен проток на воздух                     [m3/h] 
Вкупно инсталирана моќност на 

објектот 
                    [kW] 

Генерални забелешки     
Подготовка на санитарна Подготовка на санитарна Подготовка на санитарна Подготовка на санитарна топла водатопла водатопла водатопла вода    
Вкупна инсталирана моќност на 

системот 
                    [kW] 

Број на колектори  
Површина која ја зафаќаат 

колекторите 
 

Капацитет на бојлерот                     [литри] 
Забелешки  
Внатрешно осветлување на објектотВнатрешно осветлување на објектотВнатрешно осветлување на објектотВнатрешно осветлување на објектот    
Вид и број на светилки 

во објектот 
"  вжарено 

влакно 
"  неонски 
"  халогени 
"  лед 
"  

____________ 

број: 
број: 

број: 
број: 

број: 

Моќност W: 
Моќност W: 
Моќност W: 
Моќност W: 
Моќност W: 

Генерални забелешки за 
осветлувањето 

 

Надворешно и осветлување на објектотНадворешно и осветлување на објектотНадворешно и осветлување на објектотНадворешно и осветлување на објектот    
Број на светилки  
Вкупна инсталирана 

моќност (kW) 
 

ОстаОстаОстаОстанати потрошувачи на електрична енергијанати потрошувачи на електрична енергијанати потрошувачи на електрична енергијанати потрошувачи на електрична енергија    
Вкупно инсталирана 

моќност на останата 
електрична опрема во 
објектот (компјутери, 
електрични кујнски апарати и 
сл.) 

 
                [kW] 
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Прашалник за утврдување соПрашалник за утврдување соПрашалник за утврдување соПрашалник за утврдување состојба на уличното осветлувањестојба на уличното осветлувањестојба на уличното осветлувањестојба на уличното осветлување    
 

Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни 

информации ќе допринесе да се добие реална слика за уличното осветлување во 

самата општина како и неговата потрошувачка на енергија, што би резултирало со 

поквалитетна изработка на Програмата за ЕЕ на општината и мерки за енергетска 

ефикасност. 

 

 
 

Број на мерни места  
Електрични броила  "  еднотарифни     

 "  двотарифни       
број: 
број: 

Начин на вклучување и исклучување "  сензорско 
"  астрономски вклопни часовници 
"  _____________________________ 

Систем за централно управување со уличното 
осветлување 

"  Да  
"  Не 

Доколку постои централно управување Ве 
молиме наведете за кој систем се работи: 

 

Број на работни часови во зимски период  
Број на работни часови во летен период  
Годишни расходи за одржување  
Број на вработени за одржување  

 
 
 
 
 
 
 

Тип на светилкаТип на светилкаТип на светилкаТип на светилка    
Број на 

светилки 
Број на 

нефункц. 

Единечна 
моќност на 

светилка [W] 

Вкупна инсталирана 
моќност по тип [W] 

Вид на 
пригушница 

Моќност 
на пригушница 

СветилкСветилкСветилкСветилка тип 1а тип 1а тип 1а тип 1          

Светилка тип 2Светилка тип 2Светилка тип 2Светилка тип 2          

Светилка тип 3Светилка тип 3Светилка тип 3Светилка тип 3          

................           
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Прашалник за утврдување состојба на Прашалник за утврдување состојба на Прашалник за утврдување состојба на Прашалник за утврдување состојба на возниот парквозниот парквозниот парквозниот парк    
 
Одговарањето на прашалникот со внесување на детални и прецизни 

информации ќе допринесе да се добие реална слика за возниот парк и 

потрошувачка на горива, но ќе допринесе и за креирање на мерки за енергетска 

ефикасност во делот на транспортот на општината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да се прикаже состојба на алтернативни превозни средства кои не користат 

фосилно гориво и се во сопственост на општината. 

Потребно да се наведат информации за велосипедските патеки во km и број 

на соодветни паркинг места. 

 

Транспорт со алтернативно Транспорт со алтернативно Транспорт со алтернативно Транспорт со алтернативно 
превозно средствопревозно средствопревозно средствопревозно средство    

Година на Година на Година на Година на 
призводствопризводствопризводствопризводство    

Број на Број на Број на Број на 
превозни превозни превозни превозни 
средствасредствасредствасредства    

Изминати Изминати Изминати Изминати 
километкилометкилометкилометриририри    

Велосипеди             
Електрични мопеди             
Електрични автомобили             
Електричен трицикл             

 
 
 
 
     

ТранспортТранспортТранспортТранспорт    
Година на 

призводство 
Изминати 
километри 

Вид на гориво 
Годишна потрошувачка на 

гориво  л/год 
Патнички возилаПатнички возилаПатнички возилаПатнички возила     

Возило 1     

Возило 2     

Товарни Товарни Товарни Товарни ввввозилаозилаозилаозила        

Возило 1     

Возило 2     

АвтобусиАвтобусиАвтобусиАвтобуси        

Возило 1     

Возило 2     

ДругоДругоДругоДруго        

ВкупноВкупноВкупноВкупно        

������������	
	��	����	����
����
�������
��������������������������
�

 ��

Анекс 2Анекс 2Анекс 2Анекс 2    
    

„Закон за енергетика“„Закон за енергетика“„Закон за енергетика“„Закон за енергетика“    

ЧленЧленЧленЧлен    132132132132                             [ [ [ [Општински програми за енергетска ефикасностОпштински програми за енергетска ефикасностОпштински програми за енергетска ефикасностОпштински програми за енергетска ефикасност]]]] 

(1)(1)(1)(1)    Во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија и 
Акциониот план за енергетска ефикасност, советот на единицата на локалната самоуправа, 
на предлог на градоначалникот, а по претходно мислење од Агенцијата за енергетика, 
донесува Програма за енергетска ефикасност која што се однесува за период од три 
години. 

(2)(2)(2)(2)    Програмата од ставот (1) на овој член содржи приказ и оценка на состојбите и потребите 
на енергија, индикативни цели за заштеда на енергија на локално ниво, мерки за 
подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и целите кои што треба да се 
постигнат со тие мерки, изворите за финансирање на вложувањата потребни за 
спроведување на мерките, активности и рокови за спроведување на мерките, носители на 
активностите и други потребни податоци. 

(3)(3)(3)(3)    Спроведувањето на Програмата од ставот (1) на овој член се врши со годишен план, кој 
што на предлог на градоначалникот, го донесува советот на единицата на локалната 
самоуправа. 

(4)(4)(4)(4)    Единиците на локалната самоуправа ги доставуваат Програмите за енергетска 
ефикасност од ставот (1) на овој член до Агенцијата за енергетика најдоцна 30 дена по 
нејзиното усвојување. Агенцијата за енергетика, најдоцна 30 дена од доставувањето на 
програмата од единицата на локална самоуправа, е должна да достави извештај до 
министерството за усогласеноста на програмата од ставот (1) на овој член со Стратегијата за 
енергетска ефикасност на Република Македонија и Акциониот план од членот 131 на овој 
закон. 

(5)(5)(5)(5)    Единицата на локалната самоуправа, најдоцна до крајот на месец февруари до 
Агенцијата за енергетика го доставува годишниот план од ставот (3) на овој член за 
тековната година, како и информација за спроведување на Програмата од ставот (1) на овој 
член во претходната година. Агенцијата за енергетика, најдоцна до 31 мај, доставува до 
Министерството збирен извештај изготвен врз основа на доставените годишни планови на 
единиците на локалната самоуправа и информациите за спроведување на програмите. 

ЧленЧленЧленЧлен    134134134134                             [Обврски на лица од јавен секторс] [Обврски на лица од јавен секторс] [Обврски на лица од јавен секторс] [Обврски на лица од јавен секторс] 

(1)(1)(1)(1)    Лицата од јавниот секторЛицата од јавниот секторЛицата од јавниот секторЛицата од јавниот сектор се должни да применуваат мерки за подобрување на 
енергетската ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките. 

[„Лице од јавен сектор“„Лице од јавен сектор“„Лице од јавен сектор“„Лице од јавен сектор“ е државен орган, орган на единица на локалната самоуправа, јавна 
установа и јавно претпријатие основано од Република Македонија или од единица на 
локалната самоуправа, како и претпријатие кое што врши дејности од јавен интерес кое е во 
сопственост или во кое Република Македонија, односно единицата на локалната 
самоуправа, има мнозинско учество.] 
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(2)(2)(2)(2)    Во исполнувањето на обврските од ставот (1) на овој член, лицата од јавниот сектор се 
должни: 

1. да донесуваат тригодишни програми за подобрување на енергетската ефикасност и да 
ги спроведуваат мерките утврдени со програмата; 

2. да изготвуваат годишни анализи за потрошувачката на енергија и да организираат 
мониторинг над потрошувачката на енергија; 

3. да обезбедат најмалку еднаш на секои три години енергетски контроли за зградите 
или градежните единици во кои што ја вршат дејноста; [од 1 јануари 2013 година] 

4. да обезбедат сертификат за енергетските карактеристики на зградата за зградите или 
градежните единици кои што се во сопственост на лица од јавниот сектор; [од 1 јануари 
2013 година] 

5. при изградба на нови или значителна реконструкција на згради или градежни единици 
во нивна сопственост да вградат сончеви колектори за топла вода ако тоа е економски 
исплатливо, во согласност со Правилникот за енергетски карактеристики на зградите 
од членот 136 на овој закон. 

(3)(3)(3)(3)    Извршувањето на обврските од ставот (2) на овој член за јавните установи и јавните 
претпријатија основани од Република Македонија или единиците на локална самоуправа ќе 
го обезбедат надлежните министерства, односно единиците на локалната самоуправа. 

(4)(4)(4)(4)    Лицата од јавниот сектор, односно надлежните министерства или единиците на локална 
самоуправа од ставот (3) на овој член, најдоцна до крајот на месец февруари се должни до 
Агенцијата за енергетика да достават збирни извештаи за извршените енергетски контроли 
во претходната календарска година. Агенцијата за енергетика, врз основа на збирните 
извештаи, е должна да подготвува и, најдоцна до крајот на месец јуни, да доставува до 
министерството годишни извештаи за извршените енергетски контроли во претходната 
календарска година. 

(5)(5)(5)(5)    Во Акциониот план за енергетска ефикасност ќе се определат мерките кои што лицата 
од јавниот сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги применуваат во 
своето работење заради остварување на целите на заштеда на енергија и енергетска 
ефикасност. 

(6)(6)(6)(6)    При спроведување на постапките за јавнипостапките за јавнипостапките за јавнипостапките за јавни набавки набавки набавки набавки, лицата од јавниот сектор се 
должни да определат дека задолжителен критериум за избор на најповолна понуда ќе биде 
и енергетската ефикасност на предметот на јавната набавка. [од 1 јануари 2012 година] 

(7)(7)(7)(7)    Во случаите кога лицата од јавниот сектор земаат под закуп деловен простор, зградата 
или градежната единица во кој се наоѓа деловниот простор треба да поседува сертификат 
за енергетските карактеристики. [од 1 јануари 2013 година] 

(8)(8)(8)(8)    Агенцијата за енергетика, по претходно прибавено мислење од Бирото за јавни 
набавки, донесува упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на 
енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет 
на јавните набавкијавните набавкијавните набавкијавните набавки, како и за примена на критериумите коишто се однесуваат на 
енергетската ефикасност и заштедата на енергија при изборот на најповолен понудувач. 
[Член 193Член 193Член 193Член 193 (4) Уредбата за индикативните цели за заштеда на енергија од членот 131 став (4) 
на овој закон, најдоцна шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.] 
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(9)(9)(9)(9)    Упатството од ставот (8) на овој член ќе биде објавено на веб страниците на Агенцијата 
за енергетика и Бирото за јавни набавки. 
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СодржинаСодржинаСодржинаСодржина::::    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 1144  КО Бањица 

 

2.2.2.2. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 1144 КО Бањица 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 862  КО Мелница 

 

4.4.4.4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 862 КО Мелница 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Програма за 

енергетска ефикасност  на  Општина Чашка  2016 

– 2018 година 

 

6.6.6.6. Програма за енергетска ефикасност  на  
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                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

 

39


	1
	2
	OPEE 2016-2018 ELS CASKA
	3



