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Извршно резиме
Сигурен, ефикасен, еколошки и конкурентен енергетски систем што е способен да го поттикне
одржливиот економски раст на земјата e визија на Стратегијата за развој на енергетиката со која се
предвидува намалување на потрошувачката на енергија за 27% но при истовремено зголемување на
БДП и зголемување на учеството на обновливи извори на енергија од сегашните 18 на 45% во 2040
година. Ова ќе овозможи увозната зависност да не се зголеми во однос на нивото во 2019 година.
Оваа трансформација на енергетскиот сектор придонесува и за намалување на емисиите на
стакленички гасови од секторот енергетика за 55% споредено со емисиите во 1990 година. Се ова
може да се оствари по цена на енергетскиот систем која е пониска споредено со цената во сценарио
во кое има помали инвестиции во енергетска ефикасност и ОИЕ. Оваа визија на стратегијата
соодветно е преслика и во програмата за реализација на стратегијата.
За да се следи развојот на енергетскиот систем по секоја од димензиите, во Стратегијата за
енергетика креирани се шест индикатори. За секоја од димензиите има по еден индикатор со
исклучок на димензијата декарбонизацијата за која се дефинирани два (емисии на стакленички
гасови и учество на ОИЕ). Исполнувањето на целите дефинирани за димензијата Енергетска
ефикасност се следи со помош на индикаторот за енергетска ефикасност, за димензијата
Интеграција и сигурност на пазарите на енергија се следи од индикаторот за увозна зависност, а
Истражување, иновации и конкурентноста се следат од индикаторот за вкупни трошоци на системот.
Името на шестиот индикатор е идентично со името на петтата димензија, Правни и регулаторни
аспекти.
нтегрираните резултати од Зеленото сценарио од енергетската стратегија во 2025 година покажуваат
значаен напредок кон енергетската транзиција. Според ова сценарио, во 2025 година се предвидени
заштеди во финалната потрошувачка на енергија од 12,7%. Зависноста од увоз се предвидува да
достигне 72%, што се должи пред се на можното затворање на ТЕ Битола и отворањето на нови
капацитети за производство на електрична енергија од природен гас кое пак е увезено гориво, но од
друга страна ова ќе придонесе за намалување на емисиите на стакленички гасови. Инвестициите во
обновливи извори на енергија ќе придонесат нивниот удел во бруто финалната потрошувачка на
енергија да се зголеми на 30%, што истовремено ќе допринесе и за намалување на емисиите на
стакленички гасови за 55% во споредба со 1990 година. Вкупната цена на енергетскиот систем во
2025 година би чинела 3,4 Милј. EUR (вклучува: инвестиции, трошоци за енергенти и трошоци за
одржување). Се предвидува дека Република Северна Македонија ќе целосно усогласени со правните
и регулаторните прописи на Енергетската заедница и ЕУ, што значи транспонирање /
имплементираме на сите законски и регулаторни барања од Енергетската заедница и ЕУ.
Слика 1. Резиме на интегрираните резултатите во 2025 година
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2025
Индикатор

Димензија

Метрика

Зелено с.

-27,8%
примарна

1

Енергетска
ефикасност

Енергетска
ефикасност

% намалување на
потрошувачката на
примарна и
финална енергија
во однос на BAU

2

Интеграција и
сигурност на
енергетските
пазари

Енергетска
зависност

% на нето увозот
во потрошувачката
на примарна
енергија

72 %

Емисии на
GHG

% намалување во
однос на 1990

55 %

Удел на
ОИЕ

% на ОИЕ во бруто
потрошувачката на
финална енергија

30%

3

4

Декарбонизација

И&И и
конкурентност
Правни &

5 регулаторни
аспекти

Вкупни
трошоци на
системот

Милј. EUR во 2025
и кумулативно

Правна и
регулаторна
усогласеност

Усогласување и
спроведување на
EnC “acquis”

-12,7%
финална

3,4
26,3

Целосна
усогласеност

Евентуалното доцнење во процесот на затворање на ТЕ Битола (дополнителни една до две години)
ќе придонесе за поголеми GHG емисии од предвидените за тој период. Сепак, тој процес во никој
случај не треба да биде подолг од 2030 година за да не се доведе во прашање остварувањето на
целите за намалување на GHG за 2030 година (усвоени од страна на Владата со документот
Национални придонеси кон климатските промени од април 2021 година).
За да се постигнат целите на индикаторите, дефинирани се 66 детални мерки. Од друга страна, во
акциониот план некои од мерките се дисагрегирани, така што во Програмата за реализација на
стратегијата може да се најдат повеќе од 80 политики и мерки. Мерките се поделени на столбови, и
дополнително, во самите столбови, постои поделба по сектори или горива.
Северна Македонија може да има корист од зголемениот пристап до средствата кои ја поддржуваат
зелената енергија. Вкупната вредност на инвестициите во енергетскиот сектор, во согласност со
Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергијата 2021-2025 година, е околу 4,7
милијарди евра, што ја означува просечната годишна вредност на планираните инвестиции во износ
од околу 940 мил. EUR, што е во согласност со Стратегијата за развој на енергијата на Република
Северна Македонија до 2040 година. Со оглед на постојниот јаз помеѓу неопходните инвестиции за
спроведување на Националната стратегија за развој на енергијата и можностите и капацитетот на
домашната економија за реализација на големи инвестиции во енергетскиот сектор, не е можно да се
постигнат целите на Стратегијата без мобилизирање на приватен капитал од домашни и странски
извори. Меѓу различните форми на привлекување приватен капитал за финансирање на развојот на
енергетскиот сектор, јавно-приватно партнерство (ЈПП) има посебно место. Затоа, потребно е
Владата брзо да започне процес на имплементација на препораките на Светска банка за рамката na
ЈПП во Република Северна Македонија::
(1) усвојување на политика и стратегија за ЈПП на високо ниво;
(2) одделување на концесии за изкопини од постојниот Закон за ЈПП;
(3) зајакнување на капацитетот на Министерството за економија за објективна проценка на
проектите за ЈПП, од економски и правни аспекти, како и обезбедување силно и ефективно
следење и известување за напредокот на проектите; зајакнување на капацитетот на
Министерството за финансии за проценка на фискалните импликации на ЈПП;
(4) градење на капацитети за развој и управување со проекти спроведени преку ЈПП во
единиците на локалната самоуправа и обезбедување транспарентност во целокупниот
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процес на имплементација на проектите преку ЈПП (јавни набавки, јавен регистар за ЈПП,
објавени правила, упатства, упатства и сл.) .
Субвенциите во енергетскиот сектор имаат силен стимулативен ефект врз постигнувањето на трите
клучни столба на Стратегијата - зголемување на учеството на обновливите извори на енергија во
бруто финалната потрошувачка на енергија, зголемување на енергетската ефикасност и намалување
на емисиите на стакленички гасови, што од друга страна, доведува до засилено приближување кон
концептот на ниско јаглеродна економија и здрава животна средина. Всушност, зголемувањето на
технолошките инвестиции, имајќи предвид дека инвестициите во обновливи извори и енергетска
ефикасност го исполнуваат овој критериум, заедно со инвестициите во животната средина се
конститутивни елементи на одржливиот економски развој. Ова покажува зошто е од суштинско
значење Владата и соодветните министерства да го зголемат обемот на субвенции во енергетскиот
сектор. Всушност, во енергетскиот сектор, како што беше претходно споменато, субвенциите даваат
значителни позитивни ефекти, многу повисоки од субвенции во некои други сектори, како што е
случајот со земјоделството. Имено, средствата наменети за земјоделски субвенции годишно го
надминуваат четиригодишниот износ на субвенции во енергија, и покрај фактот што нивните ефекти
врз земјоделското производство, увозот и извозот се проблематични. Оваа ситуација бара:
(1) Владата да ги преиспита програмите за субвенционирање на одредени сектори во
економијата (особено програмите што апсорбираат високо буџетски средства);
(2) да ги анализира ефектите на субвенциите користејќи соодветна методологија (анализа на
трошоците и придобивките или проценка на фискалните мултипликатори);
(3) да ги рационализира програмите за субвенции кои даваат послаби ефекти и да пренаменат
дел од тие средства во сектори со поголемо влијание - на пример, иновативни (зелени)
енергетски технологии, поддршка на истражувачки проекти за почиста и поздрава животна
средина, за одржлив развој итн.
Програма за реализација предвидува инвестиции на годишно ниво во просек помеѓу 800-900
милиони евра во периодот до 2025 година. Земајќи го мултипликативниот ефект врз економијата ова
значи дека оваа маса на инвестиции за 5 години, ќе креира дополнителна вредност на БДП во износ
од 3 до 4 милјарди евра. До 2040 година, под истите претпоставки, мултипликативниот ефект врз
БДП би изнесувал 12 – 14 милјарди евра, што е износ кој ја надминува вредноста на македонскиот
БДП во 2019 година. Ова покажува дека енергетиката ќе има огромно влијание врз економија на
државата и ќе помогне нејзиниот раст.
Врз основа на предложените политики и мерки, временската рамка за нивно спроведување и
потребните средства, изработен е акциски план. Според акцискиот план во 2021 година, потребно е
да се распределат 366 милиони евра. Во секоја наредна година инвестициите се зголемуваат и во
2025 година достигнуваат 1.454 милиони евра, односно во целиот период на планирање потребно е
да се инвестираат 4,7 милијарди евра (Слика 15). Инвестициите во првите две години се значително
помали во споредба со другите бидејќи за повеќето од мерките во овие години се изготвуваат
соодветни документи кои се предуслов за започнување на нивната имплементација. На ниво на
димензија, повеќето инвестиции се во димензијата Енергетска ефикасност (2,9 милијарди евра),
проследено со инвестиции во димензијата декарбонизација (1,2 милијарди евра) и димензијата
Интеграција и безбедност на пазарот на енергија (0,6 милијарди евра) (Слика 15).
Слика 2. Вкупни инвестиции по години и димензии (мил. EUR)
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Инвестиции во енергетиката ќе создадат дополнителна вредност во БДП од околу 4 милијарди евра.
Сепак, државата и компаниите не се единствените кои учествуваат во спроведувањето на
предложените политики и мерки. Треба да бидат вклучени голем број засегнати страни, вклучително
и финансиски институции и донатори. Повеќето средства потребни за спроведување на
предложените политики и мерки се очекува да бидат инвестирани од самите потрошувачи на
енергија, пред се од домаќинствата (1,9 милијарди евра или 41% од вкупните инвестиции) (Слика
16). Се предвидува дека приватните компании ќе учествуваат со 0,9 милијарди евра (20% од
вкупните инвестиции), а на трето место јавните приватни партнерства со 0,8 милијарди евра (18% од
вкупните инвестиции) кои имаат значајна улога. Предвидено е 340 милиони евра да бидат
распределени од централниот буџет (7% од вкупните инвестиции) и 102 милиони евра од буџетите
на локалните самоуправи (2% од вкупните инвестиции). Останатите 12% од средствата ќе бидат
обезбедени од различни донатори и кредитори, од кои најголемо учество има ЕБОР со 217 милиони
евра (5% од вкупните инвестиции).
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Слика 3. Средства од различни извори
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За да се постигнат индикативните траектории, потребно е без исклучок да се спроведат сите
предложени мерки. Само на тој начин ќе се гарантира постигнување на целите за 2025 година, што,
пак, во голема мера ќе придонесе за постигнување на целите за 2030 година од Стратегијата за
енергетика. Сепак, многу е важно да се даде приоритет на политиките и мерките засновани на
различни индикатори. За потребите на Програмата за реализација на стратегијата за енергетика,
изработена е Методологија за приоритизација на политиките и мерките. Приоритет на мерките е
направен по димензија и за секоја димензија се дефинираат различни индикатори.
Министерството за економија ја има главната улога во спроведувањето на Програмата и следењето
на нејзината имплементација. Речиси секоја мерка го вклучува Министерството, во некои случаи во
голема мера, во други во помала мера. Ова бара од Министерството да има висок капацитет во
однос на бројот, искуството и квалитетот на персоналот. Министерството за економија има
соодветна внатрешна организација - Државен советник за енергетика и Сектор за енергетика со три
единици, како и околу 10 вработени кои треба да ги преземат овие улоги и одговорности. Сепак,
многу искусни вработени го напуштија Министерството, оставајќи го овој сектор со претежно
неискусен персонал, кој не може навремено и ефикасно да управува со спроведувањето на мерките.
Агенцијата за енергетика е вклучена во спроведувањето на мерките што имаат за цел зголемена
енергетска ефикасност и употреба на ОИЕ. Агенцијата за енергетика доби мандат да работи на овие
мерки, но нема човечки ресурси. За многу години, бројот на вработени во Агенцијата не се зголемува
(вкупно 12 вработени), додека бројот и сложеноста на задачите што треба да ги извршат се
зголемуваат. Особено, техничкиот персонал (инженери) кој треба да ги извршува основните функции
на Агенцијата е дефицитарен.
Затоа, капацитетите на Министерството за економија - Секторот за енергетика и Агенцијата за
енергетика треба да се зајакнат со цел оваа Стратегија и мерките од Програмата да се спроведат. За
таа цел, дополнителни лица мора да бидат вработени или ангажирани од надвор. Овие нови
вработени мора да имаат инженерска позадина и одредено искуство. Тие можат да бидат нови
вработени во јавниот сектор или повлечени од други јавни институции преку таканаречената
мобилност на јавната администрација. Дури и ако овие две институции ги пополнат испразнетите
места, тие исто така треба да планираат и да издвојат буџет за аутсорсинг за спроведување на
одредени мерки или специфични чекори како дел од мерките, особено оние што се однесуваат на
изготвување анализи, развој на системи, јавни кампањи итн.
Три неодамна развиени документи содржат специфични предлози за зајакнување на капацитетите на
овие две институции. Овие предлози не подразбираат дека мора да се систематизираат новите
работни места, бидејќи во некои случаи може да се направат измени на постојните работни места со
цел да се вклучат дополнителни задачи и соодветно административно ниво на државни службеници
што треба да ги извршуваат. Врз основа на овие документи:
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Министерството за економија треба да распореди најмалку 1, идеално 2 државни службеници
за планови и извештаи за енергијата и климата (еден постар, еден помлад). Проценка е дека
задачите поврзани со спроведувањето и / или следењето на мерките за ОИЕ треба да бидат
распределени на дополнителни 4 државни службеници од различно ниво.



Идеалниот број на вработени во Агенцијата за енергетика што ќе извршуваат задачи
поврзани со ОИЕ, енергетска ефикасност и администрирање на ИТ платформите, кои
произлегуваат од законскиот мандат и одговорностите на Агенцијата за енергетика, е 15, кои
вклучуваат менаџери, високи и помлади вработени. Со овој број на вработени, задачите
можат непречено и навремено да се извршуваат. Имајќи го предвид моменталниот број на
вработени во Агенцијата кои работат на овие прашања е многу мал (не повеќе од 7),
потребни се најмалку 3 итни нови вработувања, така што Агенцијата некако може да се
справи со мандатот.

ЕСМ, како најголем домашен производител на електрична енергија во сопственост на Владата, има
клучна улога во спроведувањето на мерките поврзани со изградба на нови капацитети за
производство на електрична енергија. До неодамна, искуството со ЕСМ беше поврзано со изградба и
управување со централи на јаглен и големи хидроцентрали. Здобивањето на искуство на ЕСМ во
другите технологии од обновливи извори започна со изградбата и пуштањето во работа на ветерна
електрана, додека во последно време ЕСМ започна тендери или е во рана фаза на изградба на
неколку
фотонапонски
централи.
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3 Визија на Стратегијата за енергетика и
Програмата за нејзина реализација
Сигурен, ефикасен, еколошки и конкурентен енергетски систем што е способен да го поттикне
одржливиот економски раст на земјата e визија на Стратегијата за развој на енергетиката со која се
предвидува намалување на потрошувачката на енергија за 27%, но при истовремено зголемување на
БДП и зголемување на учеството на обновливи извори на енергија од сегашните 18 на 45% во 2040
година. Ова ќе овозможи увозната зависност да не се зголеми во однос на нивото во 2019 година.
Оваа трансформација на енергетскиот сектор придонесува и за намалување на емисиите на
стакленички гасови од секторот енергетика за 55% in 2040 споредено со емисиите во 1990 година. Се
ова може да се оствари по цена на енергетскиот систем која е пониска споредено со цената во
сценарио во кое има помали инвестиции во енергетска ефикасност и ОИЕ.
Оваа визија на стратегијата соодветно е преслика и во програмата за реализација на стратегијата.
Програма за реализација предвидува инвестиции на годишно ниво во просек над 900 милиони евра
во периодот до 2025 година. Земајќи го мултипликативниот ефект врз економијата ова значи дека
оваа маса на инвестиции за 5 години, ќе креира дополнителна вредност на БДП во износ од 3 до 4
милјарди евра. До 2040 година, под истите претпоставки, мултипликативниот ефект врз БДП би
изнесувал 12 – 14 милјарди евра, што е износ кој ја надминува вредноста на македонскиот БДП во
2019 година. Ова покажува дека енергетиката ќе има огромно влијание врз економија на државата и
ќе помогне нејзиниот раст.
Во програмата се предвидени 66 детални мерки кои во акцискиот план се поделени на преку 80
мерки. Северна Македонија како држава нема многу избори во делот на енергенси, не е богата
држава, затоа најголем број од мерките се насочени кон домашните најголеми ресурси кои се на
располагање, а тоа се енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. За спроведување
на мерките се потребни се инвестиции и од потрошувачи, но истовремено Стратегијата и Програма
за реализација на стратегијата ја нагласуваат енергетската солидарност, односно оправданата
транзиција.
За бизнис заедницата, постои можност за инвестирање во енергетска ефикасност и обновливи
извори на енергија што пак е можност за креирање на нови работни места. 3211 во изградба и околу
2000 во одржување само во делот на Обновливи извори на енергија и дополнителни околу 3500 во
енергетска ефикасност. За научниот сектор се предвидува соработува со бизнис заедницата во
делот на иновативни решенија.
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4 Индикативни траектории на главните
индикатори
За да се следи развојот на енергетскиот систем по секоја од димензиите, во Стратегијата за
енергетика креирани се шест индикатори. За секоја од димензиите има по еден индикатор со
исклучок на димензијата декарбонизацијата за која се дефинирани два (емисии на стакленички
гасови и учество на ОИЕ). Исполнувањето на целите дефинирани за димензијата Енергетска
ефикасност се следи со помош на индикаторот за енергетска ефикасност, за димензијата
Интеграција и сигурност на пазарите на енергија се следи од индикаторот за увозна зависност, а
Истражување, иновации и конкурентноста се следат од индикаторот за вкупни трошоци на системот.
Името на шестиот индикатор е идентично со името на петтата димензија, Правни и регулаторни
аспекти.
Стратегијата за енергетика ги одредува целите за секој од овие индикатори на пет години до 2040
година. Бидејќи Програмата за реализација на стратегијата опфаќа период од пет години, односно до
2025 година и секоја година се следи нејзиниот напредок, во оваа глава на стратегијата е
дефинирана индикативна траекторија за секој индикатор на годишно ниво.

4.1 Интегрирани енергетски резултати до 2025 година
Интегрираните резултати од Зеленото сценарио од енергетската стратегија во 2025 година
покажуваат значаен напредок кон енергетската транзиција. Според ова сценарио, во 2025 година се
предвидени заштеди во финалната потрошувачка на енергија од 12,7%. Зависноста од увоз се
предвидува да достигне 72%, што се должи пред се на можното затворање на ТЕ Битола и
отворањето на нови капацитети за производство на електрична енергија од природен гас кое пак е
увезено гориво, но од друга страна ова ќе придонесе за намалување на емисиите на стакленички
гасови. Инвестициите во обновливи извори на енергија ќе придонесат нивниот удел во бруто
финалната потрошувачка на енергија да се зголеми на 30%, што истовремено ќе допринесе и за
намалување на емисиите на стакленички гасови за 55% во споредба со 1990 година. Вкупната цена
на енергетскиот систем во 2025 година би чинела 3,4 Милј. EUR (вклучува: инвестиции, трошоци за
енергенти и трошоци за одржување). Се предвидува дека Република Северна Македонија ќе целосно
усогласени со правните и регулаторните прописи на Енергетската заедница и ЕУ, што значи
транспонирање / имплементираме на сите законски и регулаторни барања од Енергетската заедница
и ЕУ.
Слика 4. Резиме на интегрираните резултатите во 2025 година
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Индикатор за енергетска ефикасност

4.1.1

Со спроведување на политиките и мерките за ЕЕ, финалната потрошувачка на енергија ќе се
приближи до побарувачката на корисна енергија, така што во 2025 година тие ќе бидат скоро
на исто ниво во секторот домаќинства. Всушност, додека потребите од енергија (за греење,
ладење, загревање топла вода итн.) ќе се зголемат за 9,3% во периодот 2017-2025 година,
потрошувачката на финална енергија ќе се намали за 2,2% во истиот период (Слика 5). Овој процес
на раздвојување на потребите од енергија и финалната потрошувачка на енергија е главниот
индикатор за успешното спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Заштедата на
примарна енергија ќе постигне 27,8% во 2020 година (Слика 6)
Слика 5. Корисна енергија наспроти финална потрошувачка на енергија во секторот домаќинства
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Слика 6. Заштеди на финална и примарна енергија по години
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Секторите транспорт и индустрија ќе станат доминантни во 2025 година во поглед на
финалната потрошувачка на енергија. Спроведувањето на мерките за ЕЕ ќе придонесе за
намалување на финалната потрошувачка на енергија во секторите Домаќинства и Комерцијален и
услужен сектор (Слика 7). И покрај спроведувањето на мерките за ЕЕ во секторот индустрија,
предвидено е финалната потрошувачка на енергија во овој сектор да го следи предвидениот
економски развој на земјата што ќе придонесе за нејзино зголемување во одреден степен, но се
предвидува и повторно отворање или зголемување на производството на некои од најголемите
индустриски капацитет во Северна Македонија (кои се затворени со цел да ги воведат најстрогите
еколошки стандарди и поради економски кризи). Иако финалната потрошувачка на енергија во
секторот индустрија има најголем пораст од 65% во анализираниот период, треба да се напомене
дека финалната потрошувачка на енергија во 2025 година во секторот индустрија ќе биде на истото
ниво како во 2012 година.
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Електричната енергија и дизелот остануваат со доминантен удел во горивата што се користат
за финална потрошувачка. Сепак, има промена во употребата на други горива. Имено, најголемата
разлика ќе биде во потрошувачката на природен гас (Слика 8) која ќе се зголеми за повеќе од 6,5
пати во периодот 2017-2025 година, додека потрошувачката на јаглен ќе се намали за над 40%. Ова
првенствено се должи на замената на технологиите со јаглен во индустријата со технологии кои
користат природен гас. Дополнително, обновливите извори на енергија и топлината од централно
греење се очекува да го зголемат својот идел во финалната потрошувачка на енергија.
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Слика 7 Финална потрошувачка на енергија
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Постои значително намалување на потрошувачката на примарна енергија, како резултат на
намалувањето на потрошувачката на јаглен. Како резултат на воведувањето на данок на СО2, кој
според Стратегијата за енергетика се предвидува да се воведе во 2023 година, но и исполнувањето
на најстрогите еколошки стандарди, електроцентралите на јаглен ќе бидат заменети главно со
електроцентрали од обновливи извори, но и природен гас (Слика 9). Ова ќе доведе потрошувачката
на примарна енергија во 2025 година во споредба со 2017 година да се намали за 9%.
Слика 9. Потрошувачка на примарна енергија по гориво
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Индикатор за енергетска зависност

Во однос на енергетската зависност 2025 година е критична година. Со потенцијалното
затворање на електроцентралите на јаглен, енергетската зависност ќе се зголеми на 72% во 2025
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година, пред се како резултат на изградбата на нова гасна електроцентрала која ќе користи увозен
природен гас (Слика 10). Иако процентот на увозна зависност во вкупната примарна енергија е
голем, сепак во апсолутни вредности нето имотот ќе се зголеми за околу 13%. Оваа енергетска
зависност со текот на времето ќе се ублажи, согласно Зеленото сценарио во Стратегијата за
енергетика, по интензивната изградба на капацитети за производство на електрична енергија од
обновливи извори и природен гас. Ова значи дека е од клучно значење да се започне со изградба на
овие објекти во овој период до 2025 година.
Слика 10. Учество на нето увозно во примарната потрошувачка на енергија
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2,0
1,4

1,5

2021

1,4

1,5

2020

1,7
1,5

1,5

1,5

%

Удел на нето увозот во
вкупната потрошувачка
на примарна енергија

1,0

4.1.3

2025

2024

2023

2017

0,0

2022

0,5

Индикатор за емисии на стакленички гасови

Во периодот до 2025 година се предвидува драстично намалување на емисиите на
стакленички гасови. Со потенцијалното затворање на постојните електроцентрали на јаглен, се
постигнува значително намалување на емисиите на стакленички гасови во 2025 година (Слика 11).
На овој начин, 55% од емисиите на стакленички гасови ќе се намалат во 2025 година во споредба со
1990 година, што е исто така близу целта од 2030 и 2040 година на земјата утврдена во Стратегијата
за енергетика.
Слика 11. Намалување на емисиите на стакленички гасови
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4.1.4

2025
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2023
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2021

2020

2017
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1990

1

Индикатор за учество на ОИЕ

Огромни инвестиции во капацитети за производство на електрична енергија од обновливи
извори, како и топлински пумпи. Овие инвестиции, како и инвестициите во мерките за енергетска
ефикасност ќе овозможат учеството на ОИЕ во бруто потрошувачката на финална енергија да
достигне 30% во 2025 година (Слика 12).
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Слика 12. Учество на ОИЕ во бруто-финалната потрошувачка на енергија
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потрошувачката
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вклучувајќи и
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во бруто
потрошувачката
на финална
енергија

Индикатор за вкупни трошоци на системот

Годишните трошоци за енергетски систем во 2025 година ќе бидат зголемени за 54% во
споредба со 2018 година, но ова сценарио е најисплатливо. Најголем дел од трошоците во
периодот 2018-2025 година се за инвестиции во технологии за на страната на побарувачката како и
трошоците за снабдување со гориво (Слика 13). Сепак, најголем пораст има кај инвестициите во
технологии за производство на електрична енергија. Кога ќе се спореди со референтно сценарио,
кумулативните заштеди до 2025 година се проценуваат на 1,1 милј. EUR, а најголемиот дел од
заштедите се резултат на намалените трошоци за снабдување со гориво, што пак е резултат на
инвестиции во нови поефикасни технологии (Слика 14).
Слика 13. Анализа на годишните расходи

Слика 14. Годишна заштеди – Зелено сценарио
наспроти референтно
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5 Политики и мерки
За да се постигнат целите на индикаторите, дефинирани се 66 детални мерки. Од друга страна, во акциониот
план некои од мерките се дисагрегирани, така што во Програмата за реализација на стратегијата може да се
најдат повеќе од 80 политики и мерки. Мерките се поделени на столбови, и дополнително, во самите
столбови, постои поделба по сектори или горива.

5.1 Енергетска ефикасност
5.1.1

Домаќинства и комерцијален сектор

PAM 1 Обврзувачка шема за енергетска ефикасност
Главна цел: Исполнување на обврската согласно член 7 од Директивата за ЕЕ транспонирана во член 14 од националниот Закон за
енергетска ефикасност
Опис: За да се постави обврзувачката шема се користи просечната годишна финална потрошувачка за периодот 2014 - 2016 година.
Мерката ги имплементира можностите од член 7 од Директивата за ЕЕ, односно член 14 од националниот Закон за енергетска
ефикасност со кој се исклучува потрошувачката во сектор транспорт (став 1) од збирот на просечната годишна потрошувачка и се
намалува потрошувачката во секторот индустрија (став 2).
Временска рамка

Тип

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

Сектор

Гасови

Сите сектори (со
исклучок на сектор
транспорт и дел од
индустријата во
согласност со Прилог I
од Директивата
2003/87/EC)

CO2, CH4, N2O

Опсег

Национален

 Закон за енергетска ефикасност
1. Цели за заштеда на финална енергија во согласност со Директивата за ЕЕ:
- 0,5% во 2017
- 0,7% во 2018 – 2020
- 0,35% во 2021 – 2025
на просечната годишна продажба на енергија на крајните потрошувачи во периодот
2014 - 2016 година, со исклучок на потрошувачите во транспортниот сектор, како и
индустриите од Прилог I на Директивата 2003/87/EC.
2. До 30% од трошоците ќе бидат покриени преку субвенции од дистрибутивните
компании или снабдувачите, (субвенционира преку сметките на потрошувачите)

Претпоставки

Статус на имплементација
- Преземени чекори

- Предвидени чекори

Во фаза на имплементација
 Усвоен Закон за енергетска ефикасност
 До крајот на 2021 година треба да се изготви, усвои и имплементира Уредбата за
обврзувачки шеми, во која детално ќе бидат разработени обврзувачките шеми
(задолжени страни, методологија за пресметка на годишна заштеда на енергија,
цели за годишна заштеда на енергија, мерки за постигнување на целите, итн.)
 Една од препораките дадени во Додаток III како дел од упатството за развој на
Стратегијата за обнова на зградите е да се развие амбициозна Обврзувачка шема
на енергетска ефикасност која се фокусира на обезбедување на холистичко и
целосно реновирање на зградите.
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2018

Индикативна траекторија
2021

2023

2025

/

15,6

21,4

27,1

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

/

37,0

35,8

44,6

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

/

40,1

68,6

86,8

Прогрес

Финансии

Усвоена Уредба за
обврзувачки шеми

/

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

Буџет

68 M€ (Вкупни инвестиции)

Извор на финансирање

47,5 M€ Директни инвестиции од потрошувачи, 20,5 M€ Приватни компании со
надоместок од сметките на потрошувачите

Надлежен субјект
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 Влада на Република Северна Македонија
 Министерство за економија
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Субјект за мониторинг

Родова еднаквост и социјална инклузија

Ризици
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Агенција за енергетика
Регулаторна комисија за енергетика
Оператори на дистрибутивните системи
Снабдувачи со електрична енергија и гас

Министерство за економија
Следната препорака од Директивата за ЕЕ, член 7 став 7 треба да се
имплементира во процесот на развој на Уредбата за обврзувачки шеми „вклучува
барања со социјална цел во обврските за заштеда што ги наметнуваат, вклучително
и со барање да се спроведе дел од мерките за енергетска ефикасност како
приоритет во домаќинствата погодени од енергетска сиромаштија или во социјални
домаќинства, домаќинства предводени од жени или самохрани мајки. Потребно е да
се обезбеди стимулација на локалните можности за работа кои пропорционално се
насочени кон мажи и жени како корисници.
Доколку Уредбата не биде усвоена и имплементирана во 2021 година (како што се
претпоставува), планираните инвестиции во 2022 година треба да ги вклучат и
инвестициите во 2021 година.
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PAM 2 Означување на електрични апарати и опрема
Главна цел: Зголемена заштеда на енергија во домаќинствата, јавните и деловните згради
Опис: Пласирање на пазарот на електрични производи кои се соодветно дизајнирани и обележани потребно е за да се осигура дека
производите што се продаваат во Македонија се во согласност со прописите на ЕУ, како и да се придонесе кон поголема заштеда на
енергија од нивните корисници (домаќинства, јавни и деловни субјекти). Правилното обележување на електричните производи мора да
се почитува, така што релевантните информации за потрошувачката на енергија на овие производи се обезбедуваат на нивните
купувачи и крајни корисници.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Регулаторна

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

Сектор
Домаќинства и
комерцијален
сектор

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален






Стратегија за развој на енергетиката на Северна Македонија до 2040 година
Закон за енергетска ефикасност
Трет акционен план за енергетска ефикасност
Правилник за означување на потрошувачката на енергија и други ресурси за
производите што користат енергија.
 Регулатива за еко-дизајн на електрични производи
Како резултат на оваа мерка, се очекува дека до 2025 година учеството на
енергетски ефикасни технологии (А +++, А ++, А +, А или A, B, C по усвојувањето
на новиот правилник за означување на производи) ќе биде 1,5% во вкупниот
фонд.

Претпоставки

Статус на имплементација
[идеја, фаза на планирање, во фаза на
реализација]

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Правилник за означување на потрошувачката на енергија и други ресурси за
производи кои користат енергија, донесен во септември 2016 година од
Министерството за економија
 Регулатива за еко-дизајн на електрични производи донесена од Владата во
2012 година
 Пазарни инспектори обучени за основните правила и услови за екоозначување и еко-дизајн кои произлегуваат од Законот за енергетска
ефикасност

- Предвидени чекори

 Усвојување на новиот Правилник за означување на потрошувачката на
енергија и други ресурси за производи што користат енергија што ќе ги вметне
најновите технички прописи на ЕУ за одредени производи
 Усвојување на новата Уредба за еко-дизајн на електрични производи што ќе ги
содржи најновите технички прописи на ЕУ за одредени производи
 Информативни кампањи кои ќе бидат насочени кон производителите на овие
производи, но и кон трговците и потрошувачите
 Континуирана едукација на пазарните инспектори и инспекторите за животна
средина за оваа област
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018

Индикативна траекторија

2021

2023

2025

3,8

24,6

26,0

33,0

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

0,7

5,8

8,9

11,4

Заштеда на примарна енергија
(ktoe)

2,2

8,0

12,9

18,8

Усвоен нов Правилник за
обележување на
потрошувачка на енергија
Прогрес

Усвоена нова Уредба за екодизајн на електрични
производи
Број на продадени уреди
(A+++, A++, A+, A)

7789

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

Буџет

35 M€

Извор на финансирање

Приватни директни инвестиции 32,7 M€, Фонд за ЕЕ (субвенции од 2,5 M€ за
ранливи потрошувачи)

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика
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Министерство за економија, Агенција за енергетика
Државен пазарен инспекторат, Државен инспекторат за животна средина
Производители и снабдувачи на електрична опрема и апарати за домаќинство
Крајни корисници
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Родова еднаквост и социјална инклузија

Фондот за ЕЕ може да се искористи за поддршка на ранливите домаќинства,
вклучително и оние погодени од енергетска сиромаштија, социјални домаќинства
или загрозени домаќинства и домаќинства предводени од жени или самохрани
мајки. Се претпоставува дека тие ќе бидат поддржани до 70% од инвестицијата.

Ризици

Нема поголеми ризици, бидејќи според 4-тиот НЕЕАП во периодот 2016-2019
година, 26 M€ се инвестирани од потрошувачи.
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PAM 3 Поголемо искористување на топлински пумпи
Главна цел: Поефикасно користење на електрична енергија
Опис: Исфрлање од употреба на грејни тела со електрични грејачи, како и неефикасни печки на биомаса и нивна замена со топлински
пумпи во согласност со политиката на ЕУ за клима и енергија.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Регулаторна, политичка

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти







Сектор

Гасови

Домаќинства и
комерцијален
сектор

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Стратегија за развој на енергетиката на Северна Македонија до 2040 година
Закон за енергетска ефикасност
Трет акционен план за енергетска ефикасност
Програма за енергетска ефикасност на општините
ЕУ политика за клима и енергија

Се претпоставува дека грејните тела со електрични грејачи постепено ќе бидат заменети со
топлински пумпи. Уделот на топлински пумпи во побарувачката на корисна топлина во 2025
година е 25%.

Претпоставки
Статус на имплементација

Фаза на планирање

- Преземени чекори

 Донесен Закон за енергетска ефикасност
 Донесена Програма за промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на
енергетската ефикасност во домаќинствата за 2021 година (планирани се субвенции)
 Почнувајќи од 2019 година, градот Скопје и другите општини (Аеродром, Кочани,
Кавадарци, Битола) субвенционираат топлински пумпи. Вкупно 2103 домаќинства се
субвенционирани за топлински пумпи во 2019 година.
 Државната компанија за производство на електрична енергија Електрани на Северна
Македонија (ЕСМ) одвои средства од 10 милиони евра за субвенционирање на
домаќинства кои ги заменуваат своите неефикасни печки и котли на огревно дрво, јаглен и
нафта со високоефикасни топлински пумпи (инвертери). Секое домаќинство кое ги
заменило своите неефикасни печки и котли со високо-ефикасни топлински пумпи ќе добие
надоместок до 1.000 евра. Оваа субвенција е достапна за домаќинствата само во
градовите со најголемо загадување на воздухот во земјата, вклучувајќи ги Битола, Кичево,
Тетово и Скопје. Субвенции за набавка на високо-ефикасни топлински пумпи се дадени во
5.200 домаќинства во Скопје, 2.500 домаќинства во Битола, 1.500 домаќинства во Тетово
и 800 домаќинства во Кичево, во текот на 2020 година.
 Проект на UNDP за подобрување на квалитетот на воздухот со замена на печките на дрва
и воведување мерки за ЕЕ во најмалку 100 домаќинства од општина Аеродром

- Предвидени чекори

 Донесување на Одлука за забрана на продажба на грејни тела со електрични грејачи.
 Донесување на Правилник за инсталатори на опрема за ОИЕ
 Имплементација на барањата поврзани со топлински пумпи според Директивата
2018/2001 за унапредување на употребата на енергија од обновливи извори (реобјавено)
 Продолжување на програмата за субвенции (во 2019 година беа субвенционирани околу
2100 инвертери, од вкупно 10000 купени или 20% од климатизерите. Се претпоставува
дека во следните години повторно ќе бидат субвенционирани 20%, со максимум 50% од
инвестицијата од општините и градот Скопје. Донаторите учествуваат со околу 1% според
примерот од 2020 година од UNDP).
 Спроведување на инфо кампањи
 Донесување на закон за забрана на користење на јаглен за загревање на домаќинствата
Вредност во последната
година на известување

Индикатори

2016-2018

2021

2023

2025

255,5

378,1

132,4

180,0

Заштеда на
финална енергија
(ktoe)

24,7

55,0

67,8

85,1

Заштеда на
примарна енергија
(ktoe)

56,5

87,8

65,5

86,5

Број на продадени
топлински пумпи

37226

Намалување на емисии (Gg CO2eq)

Прогрес

Останато

Финансии

Индикативна траекторија

Буџет

59,4 M€

Извор на
финансирање

Приватни (52,9 M€), стимулации од буџетот на локалната самоуправа (5,9 M€), донатори
(0,59 M€).

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика, општини
 Крајни корисници
 Граѓански организации

Субјект за мониторинг
Министерство за економија, Агенција за енергетика
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Родова еднаквост и социјална
инклузија

Ризици

Реконструкцијата на мрежата за дистрибуција на енергија треба да ги намали трошоците за
дистрибуција на енергија и да привлече нови потрошувачи преку подобрување на
капацитетот за загрозени домаќинства и домаќинства предводени од жени или самохрани
мајки за пристап до прифатлива енергија.
Проектот на UNDP ги избра домаќинствата, вклучувајќи социјални и родови критериуми.
Подружниците ќе бидат избрани врз основа на заслугите и степенот на ранливост,
вклучувајќи ги возраста, местото на живеење и дали лицето живее само или не.
Домаќинствата со приход помал од 180.000 ден/година се поддржани со грант од 10.000
долари.
Нема потенцијален ризик, бидејќи според 4-тиот НЕЕАП во периодот 2016-2019 година, 17,5
M€ беа инвестирани во топлински пумпи.
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PAM 4 Кампањи за подигање на јавна свест и мрежа од информативни центри за енергетска ефиканост
Главна цел: Спроведување на информативни кампањи што ќе ја подигнат јавната свест за важноста, ефектите и придобивките од
енергетската ефикасност
Опис: Иако од страна на различни чинители се реализирани голем број кампањи за унапредување на енергетската ефикасност, сепак се
уште постои недоволно познавање за придобивките од ЕЕ. Членот 12 од Директивата за ЕЕ, кој е транспониран во членот 29 од Законот
за енергетска ефикасност, предвидува дека земјата треба да преземе соодветни мерки за промовирање и олеснување на ефикасно
користење на енергијата од страна на малите потрошувачи на енергија, вклучувајќи ги и домашните потрошувачи. Ова може да се
направи со употреба на различни механизми. Една од нив е воспоставување информативни центри за ЕЕ во локалните самоуправи.
Следејќи ги примерите од ЕУ, покрај оваа мерка, треба да се спроведат и неколку други, како на пр:
► Образование, почнувајќи од градинката,
► Обука на вработените во јавните институции на централно и локално ниво,
► Создавање алатка за пресметка што ќе ги покаже финансиските и еколошките ефекти од спроведувањето на одредена мерка
Временска рамка

2021 – 2025

Тип
Информативна

Сектор
Домаќинства и
комерцијален
сектор

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитика на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Кампањите за подигање на јавната свест ќе го зголемат учеството на поефикасни
апарати (со поголема класа на ефикасност) во вкупниот фонд до 2025 година на
18%

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Платформа за енергетска ефикасност за едукација на населението и новинарите
и споделување на искуства од приватниот сектор за успешно спроведени мерки за
ЕЕ.
 Отворен Информативен центар за енергетика на Град Скопје.
 Бесплатни совети до корисниците за разумна потрошувачка на електрична
енергија овозможена од Центарот за услуги на клиенти на ЕВН

- Предвидени чекори

 Емитување на ТВ спотови, соопштенија, кампањи и документарни филмови
 Продолжување на Платформата за енергетска ефикасност
 Континуирана работа на постојните и отворање нови информативни центри
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2016-2018*
Прогрес

Број на продадени уреди
(A+++, A++, A+, A)

Индикативна траекторија

Целна вредност

2021

2023

2025

31155

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

15,1

50,2

92,4

109,7

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

3,8

285

36,8

45,5

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

12,5

48,2

58,0

69,2

Останато

Финансии

Буџет
Извор на финансирање

2 M€ + 69,3 M€ (инвестиции во напредни технологии)
Приватен сектор (69,3 M€), донатори (2 M€ за кампањи)

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Снабдувачи со енергија
 Крајни корисници

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Потребно е да се обезбедат промотивни кампањи за стимулирање на локалните
можности за вработување во енергетскиот сектор кои пропорционално се насочени
кон мажи и жени како корисници.

Ризици

Нема поголеми ризици, бидејќи според 4-тиот НЕЕАП во периодот 2016-2019 година,
106 M€ се инвестирани од потрошувачи.
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PAM 5 Реконструкција на постојните резиденцијални згради
Главна цел: Да се исполнат барањата од Законот за енергетска ефикасност и да се придонесе за зголемена енергетска ефикасност во
резиденцијалните згради (домаќинства)
Опис: Мерката разгледува реновирање на обвивката на зградите, вклучувајќи замена на прозорци, иницирана од сопствениците и/или
поддржана од комерцијални банки и фондови. Оваа мерка ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики на
зградите, како предуслов за нивно ставање во функција.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип
Техничка,
регулаторна

Сектор
Домаќинства

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетика на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Постоечките резиденцијални згради, ќе ги исполнуваат стандардите за најмалку C
класа (90 kWh/m2). Годишната стапка на обнова што се разгледува е 2%.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Реновирани се 31 зграда за колективно домување (спроведени се мерки за ЕЕ)
во рамките на Проектот на USAID/Хабитат за енергетска ефикасност на станбени
простории.
 Финансиска поддршка за рехабилитација на згради за колективно домување со
спроведување на мерките за ЕЕ обезбедени од некои општини.
 Повик за апликации за надомест на 50% од трошоците за замена на прозорци и
инсталација на ПВЦ и алуминиумски прозорци, но не повеќе од 500 €,
обезбедени од Министерството за економија.
 Усвоен Закон за енергетска ефикасност
 Усвоена Програма за промоција на обновливи извори на енергија и подобрување
на енергетската ефикасност во домаќинствата за 2021 година (планирани се
субвенции за замена на прозорци)
 Проект на UNDP за подобрување на квалитетот на воздухот со замена на печки
на дрва и воведување мерки за ЕЕ во најмалку 100 домаќинства од општина
Аеродром
 Регионалната програма за енергетска ефикасност (РПЕЕ) за Западен Балкан е
основана во јуни 2017 година од страна на EBDR со поддршка на Европската
унија (ЕУ) и во партнерство со Секретаријатот на енергетската заедница со цел
решавање на финансирање, законодавни, технички, и други бариери за
одржливи енергетски инвестиции во регионот. Како дел од продолжувањето на
програмата РПЕЕ, EBDR воспостави Тело за финансирање на зелена економија
од Западен Балкан (WB GEFF - Домаќинства) во форма на кредитни линии за
вкупно до 85 милиони евра наменети за учесници на финансиски посредници во
шесте земји (Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна
Гора и Србија), за позајмување на подобни заемодаватели за финансирање
инвестиции во станбена енергетска ефикасност. Овие подобрувања на
енергетската ефикасност и/или инсталациите за обновлива енергија се
преземени од приватни лица во индивидуални станови или семејни куќи или
мерки спроведени на ниво на зграда од страна на колективни станови - групи на
лица, здруженија за домување, компании за управување со домување.
Кредитните линии се поддржани со субвенции за инвестиции финансирани од
грант до 20% од трошоците за инвестиции или износот на под-заемот даден на
под-должници за да се стимулира енергетската ефикасност и инвестиции во
обновлива енергија. Исплатата на под-заемите се врши преку четири
комерцијални банки во земјата (Охридска банка, Шпаркасе банка, Прокредит
банка и НЛБ банка). Северна Македонија е лидер во земјите од Западен Балкан
за исплата на под-заеми и верификација на завршени под-проекти во рамките на
WB GEFF. До крајот на 2020 година имаше околу 1.670 проверени под-проекти
од сите партнерски комерцијални банки во Северна Македонија, над 12 милиони
евра. Просечната сума на под-заем беше околу 7.200 евра.

- Предвидени чекори

 Развој на топологија на згради
 Национална стратегија за обнова на зградите што треба да се развие и усвои до
крајот на 2021 година или почетокот на 2022 година и да се ревидира три години
подоцна
 Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради и енергетски контроли
што треба да се усвојат
 Систем за верификација на сертификати за енергетски перформанси на згради и
Регистар на издадени сертификати што треба да ги воспостави и ажурира
Агенцијата за енергетика.
 Формирање на Фонд за енергетска ефикасност.
 Континуирана владина финансиска поддршка за надомест на трошоците за
замена на прозорците

Индикатори
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2016-2018*
Прогрес

Обновена површина
(m2)
Потрошувачка на енергија по
загреана/ладена површина
(kWh/m2)

2021

2023

2025

1481469
158

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

48,6

2,0

19,6

32,3

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

11,8

10,2

14,0

22,1

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

19,9

8,5

17,3

27,5

Останато

Финансии

Буџет

229,1 M€

Извор на финансирање

Приватни (186 M€), буџет на централната влада (1,8 M€), донатори (30 M€ од кои
25 M€ Habitat), фонд на ЕЕ (16 M€ ранливи потрошувачи)

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Донатори и финансиски институции
 Домаќинства

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

 Создавање на зелени работни места (1252, од кои најмалку 349 жени).
 Проектот на UNDP ги избра домаќинствата, вклучувајќи социјални и родови
критериуми. Домаќинствата со приход помал од 180.000 ден/година се
поддржани со грант од 10.000 долари.
 Почнувајќи од 2020 година, во Програмата за промоција на обновливи извори на
енергија и подобрување на енергетската ефикасност кај домаќинствата,
ранливите домаќинства за замена на прозорци се поддржани со 25.000 МКД или
до 70% од инвестицијата, додека сите други се поддржани со 20.0000 МКД или
до 30% од инвестицијата.
 Фондот за ЕЕ може да се искористи за поддршка на ранливите домаќинства,
вклучително и оние погодени од енергетска сиромаштија или социјални
домаќинства. Во следните 5 години се препорачува околу 2500 ранливи
потрошувачи да бидат поддржани со 70% од инвестицијата.

Разгледуваната годишна стапка на реновирање од 2% е релативно висока и треба
да биде поддржана од стимулации од Владата и донаторите, како и комерцијални
кредитни линии со ниски каматни стапки.
*
Заштедите се пријавени заедно со реновирање на постојните комерцијални згради и изградба на нови згради (во 4-тиот NEEAP се
пријавени како замена на прозорци, реновирање на постојни згради (рез + ком), изградба на нови станбени згради и изградба на нови
комерцијални згради)
Ризици
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PAM 6 Реконструкција на постојните згради на централната власт
Главна цел: Реконструкција на постојните јавни згради со цел да се исполнат целите и обврските од Законот за енергетска ефикасност
и да се придонесе за зголемена енергетска ефикасност во јавниот сектор
Опис: Имајќи ја предвид состојбата со енергетските перформанси на јавните згради на централно ниво и улогата што тие треба да ја
имаат, од суштинско значење е да се зајакне нивното реновирање. Членот 10 од Законот за ЕЕ е од голема важност затоа што може да
биде почетна точка за проширување на реновирањето.
Во отсуство на нови информации за јавниот фонд на згради, во пресметките се разгледува загреаната површина на градежниот фонд од
Националната програма за ЕЕ во јавни згради (Нацрт-верзија) (вклучувајќи сектор за здравствена заштита, универзитети, студентски
домови, научни институции, социјални институции за грижа, центри за социјални работи, како и државен административен сектор Министерство за економија, Министерство за образование и наука, Министерство за животна средина и просторно планирање и
Министерство за транспорт и врски). Покрај тоа, се користи специфичната потрошувачка дадена во истиот документ (просечно 214
kWh/m2).
Оваа мерка ја разгледува реконструкцијата, вклучително и замена на прозорците на постојните јавни згради под централната власт.
Мерката ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики на зградите, како предуслов за нивно ставање во
функција..
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Згради на
централната власт

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетика на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Годишна стапка на реновирање од 3% од постојните згради на централната власт

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Подготвена е Нацрт Национална програма за енергетска ефикасност во јавните
згради во Република Македонија (фаза I) во рамките на проектот за одржлива
енергија на GEF
 „Отпорно Скопје“ - развиена Стратегија за климатски промени за градот Скопје.

- Предвидени чекори

 Да се изработи и усвои Националната стратегија за обнова на зградите.
 Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради и енергетски контроли
што треба да се донесат
 Изработен и објавен список на згради од јавниот сектор со најмалку 250m2 вкупна
корисна подна површина, кои не ги исполнуваат минималните критериуми за
енергетски перформанси, во 2021 година
 Да се изготви и усвои 3-годишен план за обнова на постојните згради на
централната власт
 Формирање на Фонд за енергетска ефикасност.
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018*
Прогрес

Обновена површина (m2)

151030

Потрошувачка на енергија
по загреана/ладена
површина (kWh/m2)

214

Индикативна траекторија

2021

2023

2025

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

11,6

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

1,4

0,8

1,5

2,6

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

3,2

0,8

1,9

3,6

Останато

Финансии

9,4

Буџет

40 M€

Извор на финансирање

Буџет на централната влада, донатори, фонд за ЕЕ (заем од Светска банка од 25
M€ и 4 M€ од ИПА 2)

Надлежен субјект








Влада, Служба за општи и заеднички работи
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Министерство за финансии
Локална самоуправа
Општински јавни претпријатија
Донатори и финансиски институции

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

 Висок потенцијал за зелени работни места (130, од кои 34 жени).
 Обезбедување на обука за невработени жени и зголемување на нивниот процент
во зелени работни места

Ризици

Разгледуваната годишна стапка на реновирање од 3% е релативно висока, но
имајќи предвид дека Владата веќе има потпишано договор за заем со Светска банка
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(од повеќе од 60% од вкупната инвестиција) и KfW, ризикот од спроведување на
оваа мерка се намалува.
Проектот за енергетска ефикасност на Светска банка има три компоненти: (i) ЕЕ
инвестиции во јавниот сектор; (ii) техничка помош и поддршка за имплементација на
проекти; и (iii) почетен капитал за фонд на ЕЕ. Целите се да се намали
потрошувачката на енергија во јавниот сектор и да се поддржи воспоставувањето и
операционализацијата на одржлив механизам за финансирање. Проектот опфаќа
реконструкција на јавни објекти, вклучувајќи општински згради, згради на
централната влада и јавно осветлување. Се очекува овие под-проекти да
генерираат заштеда на трошоци и социјални придобивки што ќе претставуваат
основа за развој на одржлив механизам според предложениот фонд за ЕЕ.
Компонентата која се фокусира на реновирање на големи згради со голема
потрошувачка на енергија поддржува подготовка на енергетски ревизии и технички
дизајни, работи за реновирање, надзор на градба и финални сертификати за
енергетски перформанси. Проектот вклучува почетен капитал од 5,5 милиони
долари, кој ќе се искористи за поддршка на персоналот на фондот ЕЕ, оперативни
трошоци и маркетинг, како и почетни ревизии, дизајни и инвестиции. Вкупната цена
на проектот од 2020 до 2026 година се проценува на 27,4 милиони долари.
Почетокот на проектот е во очекување на усвојување на Законот за договор за заем
од македонскиот парламент. Започнување на проектот ЕЕ се очекува на почетокот
на 2021 година.
* Заштедите се пријавуваат заедно со мерката Реконструкција на постојните згради на локалната самоуправа (во NEEAP пријавени како
Реконструкција на постојните згради на централната и локалната самоуправа и изградбата на нови згради на централната и локалната
самоуправа)

TAF Western Balkans, December 2020 | 32

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 7 Реконструкција на постојните згради на локалната самоуправа
Главна цел: Реконструкција на постојните јавни згради со цел да се исполнат целите и обврските од Законот за ЕЕ и да се придонесе за
зголемена енергетска ефикасност во јавниот сектор на локално ниво
Опис: Локалната самоуправа треба да биде охрабрена од стратегијата за реновирање на централната власт, така што тие можат да
посветат посебно внимание на зградите од нивна надлежност.
За пресметките, се разгледува загреаната површина на градежен фонд од Националната програма за ЕЕ во јавни згради (Нацртверзија) (вклучително и основни и средни училишта, детски градинки, студентски домови на ученици, општини и згради на Град Скопје).
Покрај тоа, се користи специфичната потрошувачка дадена во истиот документ (просечно 214 kWh/m 2).
Оваа мерка ја разгледува реконструкцијата, вклучувајќи замена на прозорците на постојните јавни згради под локалната самоуправа.
Мерката ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики на зградите, како предуслов за нивно ставање во
функција.
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Згради на локалната
самоуправа

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетика на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Годишна стапка на реновирање од 1,5% од постојните згради на локалната
самоуправа.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Подготвена е Нацрт Национална програма за енергетска ефикасност во јавните
згради во Република Македонија (фаза I) во рамките на проектот за одржлива
енергија на GEF
 „Отпорно Скопје“ - развиена Стратегија за климатски промени за градот Скопје.
 Донесен закон за енергетска ефикасност.

- Предвидени чекори

 Да се изработи и усвои Националната стратегија за обнова на зградите.
 Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради, енергетски ревизии и
програми и планови за енергетска ефикасност на општините што треба да се
усвојат
 Редовно усвојување на програми и планови за енергетска ефикасност од страна
на општините и извештаи за нивната имплементација
 Целосно информативен систем за следење и управување со потрошувачката на
енергија и алатката MVP
 Формирање на Фонд за енергетска ефикасност.
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Обновена површина (m2)

Види PAM 15

Потрошувачка на енергија по
загреана/ладена површина
(kWh/m2)

Види PAM 15

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

Индикативна траекторија

2021

2023

Види PAM 15

2025

8,8

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

Види PAM 15

0,8

1,5

2,4

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

Види PAM 15

0,8

1,9

3,4

Буџет

35 M€

Извор на финансирање

Буџет на локалната самоуправа, донатори

Надлежен субјект







Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Висок потенцијал за зелени работни места (112, од кои најмалку 30 жени).
Стимулирајте локални можности за работа во енергетскиот сектор кои
пропорционално ги таргетираат мажите и жените како корисници и обезбедување
обука за невработените жени за зелени работни места.

Ризици

Разгледаната годишна стапка на реновирање од 1,5% е релативно висока, затоа е
потребна поддршка од донатори за локалната самоуправа за успешно
исполнување на мерката.
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PAM 8 Реконструкција на постојните комерцијални објекти
Главна цел: Реконструкција на постојните комерцијални објекти со цел да се исполнат целите и обврските од Законот за енергетска
ефикасност и да се придонесе за зголемена енергетска ефикасност во комерцијалниот сектор
Опис: Недостасуваат податоци за комерцијалниот фонд на згради, но според третиот NEEAP областа на комерцијални згради се
проценува на скоро 8 милиони m2. Оваа мерка ги разгледува реконструкциите на постојните комерцијални згради, вклучително и замена
на прозорците иницирана од сопствениците и/или поддржана од комерцијални банки и средства. Мерката ќе обезбеди издавање на
сертификати за енергетски карактеристики на зградите, како предуслов за ставање во функција на реконструкциите.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

Комерцијален
сектор

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Годишна стапка на реновирање од 1,5% од постојните комерцијални згради

Статус на имплементација [идеја, фаза на
планирање, во фаза на реализација]

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори



- Предвидени чекори

 Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради и енергетски контроли
што треба да се донесат
 Формирање на Фонд за енергетска ефикасност
 Една од препораките дадени во Додаток III како дел од упатството за развој на
Стратегијата за обнова на зградата е да се спроведе анализа на број на згради,
покривајќи го не-станбениот сектор слична на истражувањето обезбедено од ДЗС
за домаќинствата

Усвоен Закон за енергетска ефикасност

Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Обновена површина (m2)

Индикативна траекторија
2021

2023

2025

Види PAM 14

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

Види PAM 14

24,8

52

63,1

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

Види PAM 14

12,2

14,1

17,0

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

Види PAM 14

8,2

20,4

24,6

Останато

Финасии

Буџет

95,6 M€

Извор на финансирање

Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ, кредити од комерцијалните
банки

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Министерство за финансии
 Сопственици на комерцијални згради

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Висок потенцијал за зелени работни места (421, од кои најмалку 111 жени).
Стимулирајте локални можности за работа во енергетскиот сектор кои
пропорционално ги таргетираат мажите и жените како корисници и обезбедување
обука за невработените жени за зелени работни места.

Ризици

Разгледуваната годишна стапка на реновирање од 1,5% е релативно висока, затоа
се препорачува ослободување од некои давачки што ќе поттикнат реконструкција на
комерцијални згради со цел да се намали ризикот. Сепак, според ДЗС беа
направени значителни инвестиции за реконструкција на комерцијални објекти во
периодот 2016-2019 година без некои посебни околности.
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PAM 9 Изградба на нови енергетско ефикасни згради
Главна цел: Изградба на нови згради што ќе ги исполнуваат минималните критериуми утврдени во Правилникот за енергетски
перформанси во зградите, со што се придонесува за зголемена заштеда на енергија и финансии
Опис: Енергетски ефикасна зграда ги намалува трошоците за одржување и комунални услуги, но, во многу случаи, ја подобрува
издржливоста, ја намалува бучавата, ја зголемува удобноста и создава здрава и безбедна внатрешна средина. Дополнителна цел на
енергетски ефикасната конструкција е да се ограничат штетите на екосистемот и да се намали употребата на природни ресурси како
енергија, земја, вода и суровини. Оваа мерка ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски перформанси на зградите, како
предуслов за ставање во функција на зградата.
Временска рамка
2021 – 2025
Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

Домаќинства

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност
Изградба на нови станбени згради, со исполнување на минималните барања за
енергетски перформанси како прв критериуми (во согласност со националното
законодавство и пресметките за финансиска исплатливост)

Претпоставки
Статус на имплементација [идеја, фаза на
планирање, во фаза на реализација]

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Финансиска поддршка за изградба на нови згради на ниво на општина
 Усвоен Закон за енергетска ефикасност.

- Предвидени чекори

 Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради и енергетски контроли
што треба да се донесат
 Формирање на Фонд за енергетска ефикасност
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Обновена површина (m2)

Индикативна траекторија
2021

2023

2025

Види PAM 14

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

Види PAM 14

0,5

6,0

9,7

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

Види PAM 14

2,7

4,2

6,5

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

Види PAM 14

2,1

5,3

8,1

Останато

Финасии

Буџет

70,4 M€

Извор на финансирање

Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ

Надлежен субјект






Министерство за економија, Агенција за енергетика
Министерство за транспорт и врски
Донатори и финансиски институции
Инвеститори (домаќинства)

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Висок потенцијал за зелени работни места (456, од кои најмалку 120 жени).
Стимулирајте локални можности за работа во енергетскиот сектор кои
пропорционално ги таргетираат мажите и жените како корисници и обезбедување
обука за невработените жени за зелени работни места.

Ризици

Нема посебни ризици бидејќи за да се изгради нова зграда, потребен е проект во
согласност со Законот за градење, кој вклучува извештај за енергетска ефикасност
што се доставува до општината. Оваа постапка гарантира дека објектите се со
минимална C класа.
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PAM 10 Изградба на пасивни згради
Главна цел: После 31.12.2022 година, сите нови згради треба да бидат згради со скоро нула-енергија
Опис: Мерката ја разгледува изградбата на нови пасивни станбени згради во согласност со Директивата на ЕУ 2010/31/EU. Оваа мерка
ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски перформанси на зградите, како предуслов за нивно ставање во функција.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

Домаќинства

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Изградба на нови пасивни згради, истовремено исполнувајќи го стандардот за
најмалку А+ класа (15 kWh/m2) почнувајќи од 2020 година и континуирано
зголемување на нивниот број така што во 2040 година, 85% од новите згради се
претпоставува дека се пасивни.

Статус на имплементација [идеја, фаза на
планирање, во фаза на реализација]

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Закон за енергетска ефикасност.

- Предвидени чекори

 Да се изработи и усвои Националната стратегија за обнова на зградите.
 Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради, енергетски ревизии и
програми и планови за енергетска ефикасност на општините што треба да се
усвојат
 План за зголемување на бројот на пасивни згради со приближно нула
потрошувачка на енергија што треба да се развие и усвои во 2022 година
 Формирање на Фонд за енергетска ефикасност
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Индикативна траекторија

2016-2018*

2021

2023

2025

Намалување на емисии (Gg CO2-eq)

3,1

1,2

2,4

4,5

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

1,0

0,8

1,5

2,6

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

1,5

0,6

1,9

3,4

Прогрес

Останато

Финансии

Обновена површина (m2)

Буџет

89,5 M€

Извор на финансирање

Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ, фонд за ЕЕ, финансиска
поддршка на ниво на општина со ослободување од данок на данок на комунални
услуги или намалување на данок на имот)

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Висок потенцијал за зелени работни места (596, од кои најмалку 157 жени).
Стимулирајте локални можности за работа во енергетскиот сектор кои
пропорционално ги таргетираат мажите и жените како корисници и обезбедување
обука за невработените жени за зелени работни места.

Министерство за економија, Агенција за енергетика
Министерство за транспорт и врски
Донатори и финансиски институции
Инвеститори (домаќинства)

Спроведувањето на оваа мерка е многу зависно од подзаконскиот акт за енергетски
перформанси на зградите во кои треба точно да се дефинира кога ќе се примени
оваа мерка и со какво темпо.
* Во 4-тиот NEEAP е пријавен како Изградба на пасивни згради и ЕЕ сертификати за згради
Ризици
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PAM 11 Исфрлање од употреба на светилки со вжарено влакно
Главна цел: Подобрување на ефикасноста на осветлувањето следејќи ги политиките на ЕУ
Опис: Владите низ целиот свет донесоа мерки за укинување на светилки со вжарено влакно за осветлување во корист на енергетски
ефикасни алтернативи за осветлување. Целта е да се подобри енергетската ефикасност, наместо да се забрани употреба на светилки
со вжарено влакно. Оваа мерка вклучува замена на конвенционалните светилки со вжарено влакно со халогени (на почетокот), а
подоцна и со компактен флуоресцентен (CFL) и LED.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Регулаторна,
политичка

Домаќинства и
комерцијален
сектор

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност
 Уредба за еко-дизајн на електрични производи поврзани донесена во 2011
година

Претпоставки

Бидејќи светилки со вжарено влакно се забранети во ЕУ од 2012 година (а исто
така и следниве земји од EnC, како Црна Гора), се претпоставува дека новата
Уредба за еко-дизајн на електрични производи ќе вклучува забрана за продажба
на светилки со вжарено влакно (со преоден период од 2-3 години).

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

Цената на LED светилките се намалува и се приближува до цената на светилки со
вжарено влакно.

- Предвидени чекори

 Усвојување на нова Уредба за еко-дизајн на електрични производи во кои ќе се
транспонираат најновите мерки за спроведување на ЕУ (технички регулативи)
поврзани со ненасочни, флуоресцентни и ламби со висок интензитет (светилки)
и евентуално да се забрани продажба на светилки со вжарено влакно.во
одреден период на транзиција.
 Информативна кампања насочена кон добавувачи и потрошувачи на ламби
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Индикативна траекторија

2016-2018

2021

2023

2025

Уредба за еко-дизајн на
електрични производи
(вклучително и забрана за
продажба на светилки со
вжарено влакно)
Прогрес

Број на продадени сијалици
(LED, CFL)
Инсталиран капацитет (MW)
Потрошувачка на електрична
енергија (MWh)

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

156,5

301,9

114,5

132,7

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

10,1

26,2

34,9

42,5

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

34,7

63

49,6

57,6

Буџет

60 M€

Извор на финансирање

Потрошувачи со директни инвестиции (33,6 M€), буџет на централната влада (7
M€), локална самоуправа (7 M€), донатори (поддршка од 0,5 M€ на ранливите
потрошувачи), приватни компании (12 M€)

Надлежен субјект







Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Ризици
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Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Државен пазарен инспекторат
Добавувачи на ламби
Крајни корисници

Потенцијал за зелени работни места (240, од кои 80 жени). Донаторите би можеле
да ги поддржуваат ранливите домаќинства, вклучително и оние погодени од
енергетска сиромаштија или социјални домаќинства, особено во преодниот
период. Со поддршка од 0,5 M€, секое од 50000 домаќинства ќе добие по 10 LED
сијалици. Подружниците ќе бидат избрани врз основа на заслугите и степенот на
ранливост, вклучувајќи пол, возраст, ниво на приход, место на живеење и дали
лицето живее само или не.
Ризик со оваа мерка е доцнењето во донесувањето на Уредбата за еко-дизајн на
електрични производи, меѓутоа бидејќи цената на LED светлата се намалува и се
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приближува до цената на светилки со вжарено влакно , овој ризик се намалува.
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PAM 12 Подобрување на уличното осветлување во општините
Главна цел: Намалување на трошоците и зголемување на квалитетот на уличното осветлување
Опис: Цената на уличното осветлување, вклучително електрична енергија и одржување, може да има огромно влијание врз буџетот на
општините. Покрај тоа, имајќи предвид дека многу фабрики работат секојдневно на подобрување на сијалиците, се отвораат нови
можности за општините. Неефикасните светилки треба да се заменат, со набавка на нови што се во согласност со критериумите
утврдени во соодветната регулатива и припаѓаат на највисоката можна класа на ЕЕ (CFL и LED светилки).
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Техничка

Локална
самоуправа

CO2, CH4, N2O

Опсег
Локално

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Методологија

Замена на светилки вжарено влакно со натриумски и LED светилки. Bottom-up
моделирање и оптимизација со најмалку трошоци со употреба на моделот
MARKAL. Методологија на IPCC

Претпоставки

Стапка на подобрување на 35% од уличното осветлување до 2025 година.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Заменето улично осветлување во некои општини
 Завршени тендери и/или тековна замена на улични светла во повеќе од 10
општини
 Преземени промотивни активности за спроведување на јавно приватно
партнерство (ЈПП)

- Предвидени чекори

 Донесување на Уредба за договори за енергетски перформанси
 Агенцијата за енергетика да развие и објави Упатство за договори за енергетски
перформанси и тендери за нивно доделување
 Агенцијата за енергетика да започне да го води списокот на ЕСКО и да ги
објавува, како и други информации поврзани со договорот за енергетска
ефикасност на својата веб-страница
 Продолжување на промотивните активности за спроведување на јавно приватно
партнерство
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Индикативна траекторија

2016-2018

2021

2023

2025

Број на заменети сијалици
(LED, CFL)
Прогрес

Инсталиран капацитет (MW)
Потрошувачка на електрична
енергија (MWh)

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

26,1

20,4

22,2

27,7

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

1,7

4,0

4,6

5,7

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

5,8

4,8

8,8

12,1

Буџет

3,8 M€

Извор на финансирање

Буџет на локалната самоуправа (1,9 M€), ЕСКО (1,9 M€)

Надлежен субјект

 Влада на Република Северна Македонија
 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Локална самоуправа

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Подобрувањето на уличното осветлување достапно на сите јавни простори, во
урбаните и руралните области, ќе ја подобри безбедноста на жените.

Ризици

Недоволно познавање на општините за механизмот ЕСКО може да се смета како
ризик. За да се намали овој ризик, се препорачуваат промотивни активности за
спроведување на јавно приватно партнерство.
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PAM 13 “Зелени набавки”
Главна цел: Примена на критериуми за енергетска ефикасност („зазеленување“) во постапките за јавни набавки, со што се зголемува
употребата на обновливи извори и енергетска ефикасност во јавниот сектор
Опис: Според член 13 од Законот за ЕЕ, институциите на централната влада кои купуваат производи, услуги и работи со проценета
вредност поголема од 70.000 евра по набавка, мора да ги исполнуваат минималните услови за енергетски перформанси. Треба да се
реализираат засилени активности за да се обезбедат правни и технички знаења и вештини на субјектите од јавниот сектор за
вклучување и проценка на барањата за енергетска ефикасност во постапките за јавни набавки со примена на критериумите за
економски најповолна понуда.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Регулаторна

Јавни органи

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Зголемена стапка на напредни технологии за енергетска ефикасност како резултат
на јавните набавки.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Закон за енергетска ефикасност
 Закон за јавни набавки

- Предвидени чекори

 Изготвување и усвојување на следните подзаконски акти од Законот за
енергетска ефикасност:

Уредба за еко-дизајн на електрични производи,

Правилник за еко-означување на електирчни производи,

Правилник за енергетски перформанси на згради и

Правилник за зелени набавки што ќе вклучува методологија за
утврдување на нивото на енергетска ефикасност на други производи, како
што е предвидено во членот 13 од Законот за ЕЕ
 Организирање на специјализирани обуки за договорните органи на оваа тема
 Развивање на технички спецификации на модели за набавка на одредени
производи поврзани со енергија од општа употреба, кои ќе вклучуваат зелени и
критериуми за енергетска ефикасност, со што ќе се олесни процесот на набавка
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес

Финансии

2016-2018

2021

2023

2025

Број на купени уреди
(A++, A+, A)

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Индикативна траекторија

3,1

0,7

2,7

4,0

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

0,2

0,4

0,8

1,2

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

0,7

0,2

0,1

1,6

Буџет

1,8 M€

Извор на финансирање

Буџет на централната и локалната власт

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Биро за јавни набавки
 Големи договорни органи на централно и локално ниво

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Вклучете квалификувани жени во организацијата и спроведувањето на
специјализираните обуки.

Ризици

Недоволно правно и техничко знаење и вештини на субјектите од јавниот сектор за
вклучување и проценка на барањата за енергетска ефикасност во постапките за
јавни набавки.
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5.1.2

Индустрија

PAM 14 Енергетско управување во производните индустрии
Главна цел: Ефикасно управување со производствените процеси во индустријата со цел да се зголеми производството со користење
на иста потрошувачка на енергија.
Опис: Оваа мерка разгледува имплементација на задолжителни енергетски ревизии на големи компании и имплементација на
стандардот ISO 50001, како и напредно мерење и воведување на нови ИТ технологии. Ова ќе овозможи спречување на дефекти,
подобра контрола на процесот и побрзо време на одговор при производството, користејќи напредна анализа на податоци и предвидливи
технологии.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Регулаторна,
техничка

Индустрија

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Подобрување на ефикасноста на системите во производствената индустрија со
годишна стапка од 0,15%.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација





- Преземени чекори

Завршено промовирање на стандардите ISO 50001
Организирана обука за управување со енергија во индустријата
Издадени сертификати за енергетски ревизори
Проект на USAID за управување со енергија во индустријата реализиран во 17
компании
 Проект UNIDO/GEF во кој една од активностите е Програма за управување со
енергија во индустриски компании според ISO 50001 стандардот и UNIDO
Методологијата. Првичните резултати се постигнати во 12 компании и
дополнително Програмата за репликации на системите за управување со
енергија се реализирани во 5 компании.

- Предвидени чекори

 Продолжување на имплементацијата на ISO 50001 стандардот во повеќе
индустриски компании (производна индустрија).
 Изготвување и усвојување на Правилник за енергетски контроли во големи
компании врз основа и содржина пропишана во член 16 од Законот за ЕЕ
 Спроведување на задолжителни енергетски ревизии
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Индикативна траекторија

2016-2018

2021

2023

2025

Прогрес
Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

11,2

4,8

17,8

28,4

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

1,5

2

4,6

7,3

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

2,7

1,3

6,0

9,6

Буџет

Занемарлив (имплементацијата на ISO 50001 е 0,15 милиони евра/голема
компанија*)

Извор на финансирање

Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Приватни компании

Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Оваа контрола на квалитет треба да го подобри донесувањето одлуки и
управувањето со средствата и работната сила во енергетскиот сектор во земјата,
делумно со вклучување на квалификувани жени во трудот и управување со
учеството на сите единици во синџирот на снабдување со енергија и со обука на
повеќе жени за оваа намена .

Ризици

Ниска свест за придобивките од имплементацијата на системот за управување со
енергија во производствените индустрии. На корпоративното управување им
треба подобро разбирање на трошоците и придобивките со воведување системи
за управување со енергија.

* Студија на секторот индустрија - Анализа на политиките и мерките за ублажување (SUTIND), 2020, МАНУ

TAF Western Balkans, December 2020 | 41

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 15 Воведување на ефикасни електрични мотори
Главна цел: Зголемување на конкурентноста на индустриските производи преку подобрување на ефикасноста во производствениот
процес и намалување на ресурсите.
Опис: Електричните мотори се одговорни за голем дел од вкупната потрошувачка на електрична енергија во индустријата. Оваа мерка
разгледува замена на застарените машини што се користат во моментов, со нови поефикасни мотори
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Техничка

Индустрија

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Предвидено е учеството на ефикасни електрични мотори до 2040 година да биде
60%.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Нови ефикасни електрични мотори инсталирани во голем број компании

- Предвидени чекори

 Замена на постојните електромотори од производните
индустриските капацитети во Македонија со поефикасни
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

процеси

во

Индикативна траекторија

2016-2018

2021

2023

2025

Прогрес
Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

9,3

0

6,1

9,8

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

0,6

0

1,4

2,2

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

2,1

0

2,7

4,3

Буџет

11,0 M€

Извор на финансирање

Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Приватни компании

Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија
Ризици
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Ниска свест за придобивките од имплементацијата на системот за управување со
енергија во производствените индустрии. На корпоративното управување им
треба подобро разбирање на трошоците и придобивките со воведување системи
за управување со енергија.
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PAM 16 Воведување на понапредни технологии
Главна цел: Воведување на понапредни технологии во индустриските процеси што исто така ќе овозможат употреба на повеќе
еколошки горива.
Опис: Напредните индустриски технологии претставуваат големи можности за понатамошно намалување на потрошувачката на
енергија и потенцијално пониски трошоци, како и придобивки од животната средина. Покрај тоа, тие можат да им помогнат на
различните индустрии да напредуваат со многу побрза стапка.
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Техничка

Индустрија

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетика
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Уделот на понапредните технологии до 2040 година е 60% од сите технологии

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Изградба на мрежа за пренос на гас во Македонија

Станица Клечовце-Вентил 5 (Штип), завршена во 2016 година

Вентилска станица 5 (Штип) -Неготино, завршена во 2019 година

- Предвидени чекори

 Завршување на изградбата на мрежата за пренос на гас во Македонија

Неготино (Кавадарци) -Битола, 76,36% реализирана во ноември 2019

Скопје-Тетово-Гостивар, 53,1% реализирани во ноември 2019 година

Гостивар-Кичево, во процес на добивање одобрение за градба (до 2022)

Кичево-Охрид (треба да заврши до 2025 година)

Вентилска станица 5 (Штип) -Радовиш-Струмица
 Инвентар на компании каде што може да се замени јаглен или гориво за
природен гас
 Изработка на стратегија за воведување на водород
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес

Финансии

2016-2018

2021

2023

2025

Потрошувачка на енергија на
гас

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Индикативна траекторија

40,3

18,4

90,3

125,2

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

5,4

8,4

27,5

37,6

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

9,6

6,6

29,5

39,8

Буџет

95 M€

Извор на финансирање

Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ, фонд за ЕЕ

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, Агенција за енергетика

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Приватни инвеститори

Родова еднаквост и социјална инклузија
Ризици

TAF Western Balkans, December 2020 | 43

Ограничени можности за финансирање на воведување на понапредни технологии
како и достапноста на снабдување со енергенти. Загуби на средства како резултат
во застој на производството. Потребно е да се обезбеди финансиска помош за
компаниите во индустријата за да направат промена на технологиите.
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5.1.3

Транспорт

PAM 17 Поголема искористеност на железницата
Главна цел: Подобрување на енергетската ефикасност во транспортниот сектор со користење на нискобуџетен и ефикасен железнички
транспорт.
Опис: Иако железничкиот транспорт е ефтин, официјалните статистички податоци покажуваат дека во последните три години има тренд
на опаѓање. Користењето на овој начин на транспорт како еден од најефикасните исто така може да ја подобри конкурентноста на
компаниите. Затоа, треба да се спроведат барем неколку наведени мерки, со цел да се врати нивото на искористеност на овој транспорт
од пред три години и понатаму да се зголеми. Мерката вклучува:

спроведување на кампањи за подигање на свеста

инвестирање во станици и подобрување на „пристапот до станиците“

зголемување на мрежната безбедност и проширување на мрежното покритие
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Техничка,
информативна

Транспорт

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти






Претпоставки

До 2025 година, со железнички превоз ќе се реализираат 1,4% од патничките
километри од автомобили, 0,4% од патничките километри од автобуси и 5% од
тони километри од тешките возила.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 150 товарни вагони и шест композиции составени од локомотива и патнички
вагони нарачани од Владата како дел од проект со Европската банка за обнова
и развој (EBDP). Некои од нив се веќе примени и пуштени во употреба.
 Спроведени кампањи за поевтино/бесплатно возење на одредени категории
патници (млади луѓе, пензионери и сл.)

Предвидени чекори

Спроведување на промотивни кампањи за подигнување на јавната свест
Продолжување на кампањите за поевтино/бесплатно возење
Овозможување на дополнителни услови за компаниите
Либерализација нажелезничкиот превоз на патници
Развивање и спроведување на проекти за реконструкција и проширување на
железничката мрежа, како и за обновување на возниот парк (вагони и
локомотиви)

Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес







Национална стратегија за транспорт
Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Закон за железнички систем
Закон за безбедност на железничкиот систем

Индикативна траекторија

2016-2018

2021

2023

2025

Зголемување на патничкиот
км во железничкиот
транспорт (pkm)
Зголемување на тони км во
железничкиот транспорт (tkm)

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

6,6

31,1

28,0

31,4

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

2,1

8,6

9,9

11,2

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

2,1

9,9

7,9

8,7

Буџет

40 M€

Извор на финансирање

Буџет на централната влада

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Постарите лица и пензионерите над 60 години имаат право на повластено
патување од 30% од редовната цена на возот.
Слепи лица со 75% повластено патување и право на придружник со бесплатен
билет.
Младите (студентите) имаат повластено патување со автобус и воз.
Обезбедете бесплатни билети за јавен превоз за самохрани мајки.
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Влада на Република Северна Македонија
Министерство за транспорт и врски
Министерство за економија, Агенција за енергетика
АД Македонски железнички транспорт
Агенција за регулирање на пазарот на железнички сектор
Крајни корисници
Приватни компании
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Ризици
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Железничкиот транспорт е еден од најевтините, но возовите се многу бавни и тоа
е причината што има намалување на бројот на патници. Доколку инвестициите не
се реализираат, постои ризик трендот на опаѓање да продолжи.
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PAM 18 Обнова на националниот возен парк на патнички автомобили
Главна цел: Употреба на понапредни технологии со цел да се забави растечката потрошувачка на енергија во транспортниот сектор.
Опис: Секторот за транспорт е сложен и со ограничени можности за намалување на употребата на енергија. Треба да се спроведат
мерките препорачани во Студијата за анализа на политиките и мерките за транспортниот сектор: Намалување на ДДВ од 18% на 5% за
хибридни и електрични возила; Директно субвенционирање на хибридни возила, Акцизите на дизел горивото и бензинот треба
постепено да се изедначуваат.
Обврски на јавните институции за купување возила со ниски емисии на СО 2 (до 90 gCO2/km до 2020 година и 50 gCO2/km до 2025
година).
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Регулаторна,
политичка,
информативна

Транспорт

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти







Претпоставки

Се претпоставува дека ќе се продаваат само нови возила и возила не постари од
осум години, т.е возила што ги исполнуваат стандардите на ЕУ, како што се
емисии на СО2 во 2020 година од 95 gСО2/km, и 70 gСО2/km до 2025 година.
Покрај тоа, напредните технологии како што се дизел и бензин HEV ќе се
користат со учество од 35% во вкупниот патнички км од автомобилите до 2040
година.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Усвоен Закон за возила (август 2019 година)
 Усвоени подзаконски акти што произлегуваат од Законот за данок на возило

Предвидени чекори

 Спроведување на програмата за субвенционирање за набавка на возила
утврдена во Законот за возила,
 Подготовка на ревизија на Законот за акциза (акцизите на дизел горивото и
бензинот треба постепено да се изедначуваат).
 Измена на Законот за ДДВ со цел да се намали стапката на ДДВ од 18% на 5%
за хибридни и електрични возила
 Започнувајќи од 2022 година, обврски на јавните институции за набавка на
возила со низок CO2, што во првата фаза може да ги стори Владата,
обврзувајќи ги јавните институции под нејзина надлежност да предвидат во
нивните годишни планови за набавки купување на одреден процент на такви
возила, додека во втората фаза обврската може да се стави во Законот за ЕЕ
и/или Законот за биогорива, со што ќе биде задолжителна за сите јавни
институции
 Зголемување на ЕУРО-стандардот за увоз на автомобили
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес

Финансии

Индикативна траекторија

2016-2018

2021

2023

2025

Број на возила по тип

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Национална стратегија за транспорт
Стратегија за развој на енергетика на Република Македонија до 2040 година
Закон за возила
Закон за данок на возило
Закон за данок на додадена вредност

17,1

60,9

99,7

101,6

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

5,5

19,5

32,3

35,2

Заштеда на примарна енергија
(ktoe)

5,5

19,5

32,3

35,2

Буџет

766 M€

Извор на финансирање

466 директни инвестиции од потрошувачи, фонд на ЕЕ, буџет на централната
влада (55 милиони евра од кои 20 милиони евра за субвенции на ранливи
потрошувачи), буџет на локалната самоуправа (50 милиони евра), приватни
компании (195 милиони евра)

Надлежен субјект







Влада на Република Северна Македонија
Министерство за транспорт и врски
Министерство за финансии
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Крајни корисници

Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Министерство за внатрешни работи

Родова еднаквост и социјална инклузија

Поддршка за ранливи категории за набавка на нови возила. Подружниците треба
да бидат избрани врз основа на заслугите и степенот на ранливост, вклучувајќи
пол, возраст, ниво на приход, место на живеење и дали лицето живее сам или
не. Препорачливо е на ранливите потрошувачи да бидат поддржани со 5000 евра
за обновување на своите стари автомобили.
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Ризици
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Ова е една од најскапите мерки, затоа има голем ризик за нејзино спроведување
и потребна е поддршка за ранливите потрошувачи. Законската измена
предложена во предвидените чекори е од клучна важност.
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MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 19 Обнова на националниот возен парк на останати возила
Главна цел: Намалување на локалното загадување на воздухот.
Опис: Оваа мерка предвидува воведување регулатива што ќе овозможи обновување на возниот парк на лесни и тешки товарни возила и
автобуси
Временска рамка
2021 – 2025

Тип

Сектор

Гасови

Регулаторна,
политичка

Транспорт

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти







Претпоставки

Се претпоставува дека ќе се продаваат само нови напредни возила како што се
HEV што ги исполнуваат стандардите на ЕУ за издувни гасови

Статус на имплементација [идеја, фаза на
планирање, во фаза на реализација]

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Усвоен Закон за возила (август 2019 година)
 Усвоени подзаконски акти што произлегуваат од Законот за данок на возило

Предвидени чекори

 Сукцесивна имплементација на ЕУРО стандардите (новиот стандард на ЕУ е
ЕУРО 6, додека во Македонија е ЕУРО 4) за увоз на нови возила ЕЕ
 Зголемување на минималниот стандард за возила за превоз на патници од еко
категорија 3 во еко категорија 2
 Имплементација на Bus Rapid Transport System за градот Скопје

Национална стратегија за транспорт
Стратегија за развој на енергетика на Република Македонија до 2040 година
Закон за возила
Закон за данок на возило
Закон за патен транспорт

Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Финансии

2021

2023

2025

Број на возила по тип

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Индикативна траекторија

2,9

32,1

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

0,9

10,0

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

0,9

10,0

Буџет

23,3 M€

Извор на финансирање

Приватна, локална самоуправа (заем во Скопје од 10 милиони евра од EBDP)

Надлежен субјект







Влада на Република Северна Македонија
Министерство за транспорт и врски
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Здружение на превозници на патишта
Приватни компании

Субјект за мониторин

 Министерство за транспорт и врски
 Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Подобрувањето на јавниот превоз што во најголем дел го користат стари лица,
жени и млади ќе го подобри целокупниот квалитет на живот.

Ризици

Многу низок ризик
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PAM 20 Напредна мобилност
Главна цел: Намалување на локалното загадување на воздухот.
Опис: Мерката вклучува спроведување кампањи/обезбедување субвенции и системи за употреба на нови или изнајмени велосипеди,
електрични скутери, промовира пешачање и воведување на политики за паркирање што ќе ја намали употребата на автомобили во
градското подрачје. Луѓето, особено во помалите градови каде многу од нив користат автомобили на кратки растојанија, ќе ја зголемат
употребата на велосипеди/електрични скутери или пешачење.
Временска рамка

Тип

Сектор

Регулаторна,
техничка,
информативна

2021 – 2025

Транспорт

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Национална стратегија за транспорт
 Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
 Одлуки донесени од општините за субвенционирање за купување нови
велосипеди

Претпоставки

До 2025 година, 1,3% од патничките километри на кратко растојание ќе бидат
заменети со пешачење, со користење велосипеди или електрични скутери.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Спроведени субвенции и кампањи за купување нови велосипеди/електрични
скутери
 Спроведени системи за изнајмување велосипеди
 Изградени патеки за велосипеди
 Спроведено е зонско паркирање
 Изградени нови паркинзи на повеќе нивоа
 Во периодот 2016-2019 година беа субвенционирани околу 17.500 велосипеди и
околу 300 електрични скутери. Субвенциите на годишно ниво се околу 230.000
€.

Предвидени чекори

 Продолжување со спроведувањето на кампањите и субвенциите за купување
нови велосипеди и изнајмување велосипеди
 Продолжување со изградбата на нови патеки за велосипеди
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Број на велосипеди/
електрични скутери

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

Индикативна траекторија
2021

2023

2025

12.660*
2,7

2,3

2,8

3,0

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

0,7

0,8

0,9

1

Заштеда на примарна енергија
(ktoe)

0,7

0,8

0,9

1

Буџет

3,4 M€

Извор на финансирање

Приватни 2,4 M€, стимулации од буџетот на локалната самоуправа (1 M€)

Надлежен субјект

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Локална самоуправа
 Крајни корисници

Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Локална самоуправа

Родова еднаквост и социјална инклузија

Промовирање на поефикасно вработување на жени за производство на
нискојаглеродни технологии и услуги и поттикнување на понатамошна обука за
жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои
живеат сами. Препорачува истиот износ на субвенции да продолжи и во следните
5 години.

Ризици

Нема ризик

*Само оние што аплицирале за субвенции
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PAM 21 Изградба на пругата кон Република Бугарија
Главна цел: Со поврзување на Република Северна Македонија со Република Бугарија со железничката линија, ќе бидат достапни
дополнителни транспортни средства за ниска цена и за животната средина, што ќе го прошири извозот на надворешните пазари, не
само во соседните земји регионот на Југоисточна Европа и Турција, користејќи го железничкиот транспорт, како и намалување на
употребата на горива во транспортниот сектор.
Опис: Изградбата на оваа железничка линија започна пред неколку децении, но беше запрена многу години. Според Меморандумот за
развој на железничката мрежа потпишан во 2017 година помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, предвидено е да
се заврши конструкцијата на железницата на двете територии.
Временска рамка

Тип

Сектор

Опсег

2021 – 2025

Техничка, политичка

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија
 Национална стратегија за транспорт
 Национална програма за железничка инфраструктура за периодот 2019-2021
година

Претпоставки

До 2040 година, до 5% од тонските километри (до Република Бугарија) на тешките
товарни возила ќе бидат заменети со железнички транспорт.

Статус на имплементација [идеја, фаза на
планирање, во фаза на реализација]

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Во 2017 година, ЕУ додели 70 мил. евра грант на Владата за изградба на оваа
железничка линија
 Првата фаза (Куманово - Беjаковце) е во фаза на изградба, 67% се изградени
до крајот на 2019 година
 Бидејќи изградбата на првата фаза беше откажана, беше објавен нов тендер и
за првата и за втората фаза во февруари 2021 година (Северна Македонија:
Железнички коридор VIII, Прв и втор дел Повторно тендер Источен дел од
железничкиот коридор VIII, Прв дел Куманово-Баjаковце и втора делница,
Беjаковце - Крива Паланка).

Предвидени чекори

 Комплетирање на изградбата на првата и втората фаза до крајот на 2024
година
 Објавен тендер за трета фаза (Крива Паланка - Деве Баир).
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес

CO2, CH4, N2O

Индикативна траекторија

Национален

Целна вредност на
индикаторот

2016-2018

2021

2023

2025

Зголемување на тоните км во
железничкиот транспорт (tkm)

Намалување на емисиите ((Gg CO2-eq)
Останато

Транспорт

Гасови

0

0

0

21,6

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

0

0

0

5,8

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

0

0

0

5,8

Буџет

210 милиони евра (инфраструктура + возови) (за завршување на првата и втората
фаза и започнување на првата фаза)

Извор на финансирање

Буџет на централната влада - заеми од EBRD (150 милиони евра), ИПА2 (60
милиони евра) и ЕИБ

Финансии

Надлежен субјект

 Влада на Република Северна Македонија
 Министерство за транспорт и врски

Субјект за мониторинг

 Министерство за транспорт и врски

Родова еднаквост и социјална инклузија

Голем потенцијал за нови работни места. Стимулирајте ги локалните можности за
работа пропорционално насочени кон мажи и жени како корисници. Обезбедете
програми за обука и претквалификација за жени за да се зголеми вработливоста
за нови работни места.

Ризици

Ова е еден од најсложените проекти, затоа ризикот е голем за уште едно
откажување или одложување на градбата. Потребни се големи финансиски
средства кои државата не може да си ги дозволи особено во време на кризата со
КОВИД -19. Затоа потребно е да кофинансирање со средства грантови од ЕУ.
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PAM 22 Електрификација на транспортот
Главна цел: Транзиција од општество засновано на фосилни горива во ниско јаглеродно општество, каде што обновливите извори на
енергија и електрификацијата на транспортот ќе играат најважна улога.
Опис: Треба да се спроведат најмалку следниве мерки препорачани во „Студија за транспортниот сектор, анализа на политиките и
мерките“:

Директно субвенционирање на електрични возила, 5000 евра во периодот 2021-2024 година

Обврска за поставување брзи полначи на сите бензински пумпи на автопатите (на секои 100 км до 2020 година)
Временска рамка

Тип
Регулаторна,
политичка,
информативна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Транспорт

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти







Претпоставки

Предвидено е до 2040 година учеството на електрични возила и „plug-in“
хибридни електрични возила во вкупните патнички километри од автомобилите да
биде 45%.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Полначи инсталирани на одредени локации во Град Скопје, како и во другите
градови во Македонија.
 Закон за возила значително изменет во август 2019 година
 Закон за данок на возило и подзаконски акти донесени во 2019 година
 Ослободување од плаќање акциза за електрични возила

Предвидени чекори

 Измена на Законот за ДДВ со цел да се намали стапката на ДДВ од 18% на 5%
за хибридни и електрични возила
 Изработка на студии за утврдување на најдобри локации за инсталација на
полначи за електрични возила од аспект на електричната мрежа.
 Треба да се издвојат средства во буџетот за реализација на Програмата за
субвенционирање на нови возила
 Изработка на стратегија за електрификација на транспортниот сектор
 Изработка на стратегија за воведување на водород
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес

Финансии

Индикативна траекторија

2018

2021

2023

2030

Зголемување на тоните км во
железничкиот транспорт (tkm)

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Национална стратегија за транспорт
Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Закон за возила
Закон за данок на возило
Закон за данок на додадена вредност

0,1

27,3

35,6

52,6

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

0,04

7,2

13,7

20,6

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

0,04

9,3

9,1

13,6

Буџет

906 M€

Извор на финансирање

Директни инвестиции на потрошувачите (813 милиони евра) Приватни компании
(70 милиони евра), фонд на ЕЕ или стимулации од буџетот на централната влада
(22 милиони евра од кои 20 милиони евра за субвенции), локална самоуправа (1
милион евра)

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, Агенција за енергетика
 Министерство за внатрешни работи

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за транспорт и врски
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Министерство за финансии

Родова еднаквост и социјална инклузија

Ризици
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Ова е една од најскапите мерки, затоа има голем ризик за нејзино спроведување.
Потрошувачката на енергија во транспортниот сектор постојано се зголемува, што
негативно влијае на исполнувањето на целите за учеството на ОИЕ, како и на
намалувањето на емисиите на стакленички гасови. Нема многу алтернативи за
решавање на овој проблем и затоа е потребно да се посвети посебно внимание
на овој сектор. Ова е една од ретките мерки за чие спроведување финансиската
поддршка од буџетот и донаторите е повеќе од неопходна. Покрај потрошувачите,
оваа поддршка ќе ги охрабри дилерите на автомобили да го зголемат бројот на
електрични возила што се нудат на пазарот, што пак ќе помогне да се намали
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цената на електричните возила.
*Иако овие возила се поефикасни од возилата со фосилни горива, емисиите од оваа мерка може да се зголемат, имајќи предвид
дека електричната енергија во електроенергетскиот систем главно се произведува од фосилни горива, затоа оваа мерка треба да
се спроведува паралелно со мерките за производство на електрична енергија од ОИЕ.
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PAM 23 Зголемена употреба на системи за централно греење
Главна цел: Намалување на локалното загадување на воздухот, бидејќи греењето на домаќинствата е еден од главните извори за
локално загадување
Опис: Зголемена употреба на постојните системи за централно греење преку спроведување на информативни кампањи за поврзување
на нови потрошувачи, вклучително и оние кои биле исклучени од системот во минатото
Временска рамка
2021 – 2025

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

Тип

Сектор

Гасови

Техничка,
информативна

Домаќинства и
комерцијален сектор

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален






Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
Закон за енергетска ефикасност
Закон за енергетика, Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење
Студија за утврдување на техничко-економска оптимална и еколошки одржлива
структура на греење и спроведување на централното снабдување со санитарна
топла вода во Град Скопје
 Програма за развој на енергијата на општината

Претпоставки

Информативните кампањи ќе придонесат за максимизирање на искористеноста
на постојната мрежа, како и за овозможување изградба на нова мрежа, со што ќе
се зголеми потрошувачката на топлина за најмалку 40%.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

- Предвидени чекори

 Изработени студии за анализа на системот за централно греење и
спроведување на централното снабдување со санитарна топла вода за град
Скопје
 Спроведени информативни кампањи за повторно поврзување на претходно
исклучените потрошувачи и привлекување на нови потрошувачи
 Намален ДДВ од 18% на 5%





Продолжување со спроведувањето на информативните кампањи
Зголемување на мрежата за дистрибуција на топлина во Скопје
Развој на централното греење во општина Битола
Развој на студија за воведување на мали когенеративни високоефикасни
постројки во другите градови (пред се Тетово, Куманово и Гостивар согласно
насоките од Прилог)
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Финансии

2021

2023

2025

Број на нови потрошувачи

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Индикативна траекторија

19,5

Заштеда на финална енергија
(ktoe)

0,5

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

8,4

6,6
0,6

0,8

0,9
1,5

Буџет

5,5 милиони евра + 40 милиони евра за централно греење во Битола

Извор на финансирање

Приватен, фонд за ЕЕ, стимулации од буџетот на централната и локалната власт

Надлежен субјект

Субјект за мониторинг
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Министерство за економија, Агенција за енергетика
Балкан енерџи Дооел Скопје
ГЕС АД Скопје
АД Скопје Север
„Енергетика“ - Скопје, подружница на АД Македонски електроцентрали (ЕСМ
АД)
 ЕСМ АД Скопје
 Приватни инвеститори
 Општините и градот Скопје
 Регулаторна комисија за енергетика
 Министерство за економија, Агенција за енергетика
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Родова еднаквост и социјална инклузија

Ранливите потрошувачи се заштитени со Правилата за снабдување со топлинска
енергија усвоени од РКЕ. Реконструкцијата на мрежата за дистрибуција на
енергија треба да ги намали трошоците за дистрибуција на енергија и да
привлече нови потрошувачи преку подобрување на капацитетот за загрозените
домаќинства и домаќинства предводени од жени или самохрани мајки за пристап
до прифатлива енергија.

Ризици

Цената на природниот гас е заснована на пазарот, па ако се зголеми цената на
природниот гас, ќе се зголеми и цената на топлината.
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PAM 24 Сончеви термални колектори
Главна цел: Намалување на трошоците за енергија и подобрување на ефикасноста
Опис: Електричните грејачи на топла вода се еден од најголемите потрошувачи на енергија со големо влијание врз сметките. Од друга
страна, намалената инвестициска цена за набавка и инсталација на сончеви топлински колектори е од голема важност, бидејќи може да
ги намали потрошувачките сметки за топла вода. Исто така, овие системи служат за заштеда на енергија и можат да задоволат најмалку
50% на годишно ниво, во зависност од потребите за топла вода. Понатаму, сончевите топлински колектори можат да се користат во
комбинација со електрична енергија и системи за централно греење.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Техничка

Сектор
Домаќинства и
комерцијален
сектор

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергитиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетика
 Закон за енергетска ефикасност

Претпоставки

Уделот на сончеви топлински колектори во корисна побарувачка на топла вода до 2040
година е 45% во секторот за домаќинства и 30% во комерцијалниот сектор.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоена Програма за промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на
енергетската ефикасност во домаќинствата за 2021 година (планирани се субвенции)

- Предвидени чекори

 Продолжување со усвојување и спроведување на годишни програми со стимулативни
мерки за инсталација на сончеви топлински колектори
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2016-2018

Прогрес

2021

2023

2035

18,1

5,5

7,1

10,3

Заштеда на финална
енергија (ktoe)

1,2

2,0

3,0

4,1

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

4,0

1,1

4,7

6,5

Број на ново
инсталирани сончеви
колектори

7195*

Просечна површина по
колектор (m2)

3

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

Индикативна траекторија

Буџет

10 M€

Извор на финансирање

Приватни инвестиции 9,5 милиони евра, фонд за ЕЕ или стимулации од буџетот на
централната влада (0,5 милиони евра)

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Ризици

Влада
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Крајни корисници
Општините и градот Скопје

Висок потенцијал за зелени работни места (378, од кои најмалку 98 жени). Почнувајќи од
2020 година, во Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и
подобрување на енергетската ефикасност во домаќинствата, ранливите домаќинства за
инсталација на сончеви термални колектори се поддржани со 15.000 ден. или до 70% од
инвестицијата, додека сите други се поддржани со 10.0000 ден. или до 30% од
инвестицијата. Подружниците ќе бидат избрани врз основа на заслугите и степенот на
ранливост, вклучувајќи пол, возраст, ниво на приход, место на живеење и дали лицето
живее само или не.
Нема ризици

*Само оние што аплицираа за субвенции од Министерството за економија
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5.2 Интеграција и безбедност на пазарот на електрична енергија
5.2.1

Електрична енергија

PAM 25 Намалување на загубите во мрежите
Главна цел: Намалување на загубите во електричните и топлинските мрежи
Опис: Техничките мерки за намалување на загубите во пренос и дистрибуција на електрична енергија се состојат од замена на
надземните водови со подземни (каде што е можно), преминување на ниво на напон од 20 kV, инсталација на нови станици за
трансформација за скратување на нисконапонските водови, како и автоматизација и управување со далечинска мрежа. Сите овие
подобрувања ќе придонесат за подобри индикатори SAIDI и SAIFI. За грејниот сектор, техничките мерки вклучуваат континуирана
замена на постојните топлински цевководи со претходно изолирани и оптимизација на работата на трафостаницата преку автоматско
управување.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Сектор

Техничка

Снабдување со
енергија

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергијата до 2040 година
 План за развој на МЕПСО
 Правилник за начинот и условите за утврдување на регулирани максимални приходи и
регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организација и
управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија
 Правилник за регулирање на цените на топлинската енергија и системските услуги
 План за развој на Балкан енерџи груп (БЕГ)

Претпоставки

 Техничките интервенции ќе ги намалат загубите во преносот и дистрибуцијата на
електрична енергија од 12% на 10.5%, додека загубите на системот за централно
греење ќе се намалат од 12% на најмалку 10.5%.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 План за развој на системот за пренос на електрична енергија за периодот 2020 - 2029
година (МЕПСО АД - октомври 2019 година)
 План за развој на системот за дистрибуција на електрична енергија за периодот 20212025 година (Електродистрибуција Дооел Скопје - октомври 2020 година)
 Изработен е Генерален план за инвестиции во мрежата за дистрибуција на електрична
енергија за следните 20 години.
 Спроведување на мерки за подобрување на работењето и намалување на загубите во
системот за дистрибуција на топлина

Предвидени чекори

 Замена на застарена и несигурна примарна опрема 400 kV и 110 kV со просечна
страрост над 30 години (прекинувачи, прекинувачи, мерни трансформатори и
пренапони) и замена на секундарна опрема (релејна заштита, системи и управување со
далечински управувач, напојување , мерење на електрична енергија)
 Замена на стариот електричен трансформатор со нови трансформатори на ниво на
напон од 20 kV
 Намалување на реактивната моќност во електроенергетската мрежа
 Рехабилитација на мрежата за дистрибуција на топла вода, замена на постојните
пумпи во грејните трафостаници со нови енергетски ефикасни пумпи и други мерки за
подобрување на енергетската ефикасност (модернизација на системот SCADA,
интеграција на дистрибутивните мрежи).
 Инсталирање на современа опрема за регулирање и следење во грејните
трафостаници за контрола и намалување на потрошената топлина
 Имплементација на Стратегијата за реконструкција/ревитализација на мрежата за
пренос на електрична енергија изработена од МЕПСО. (Сопотница-Битола, КичевоСопотница, Осломеј-Кичево, Осломеј-Гостивар, Струмица 1-Струмица 2, ВаландовоСтрумица 2, Дуброво-Валандово)
Вредност во последната
година на известување

Индикатори

2016-2018
Прогрес

Намалени загуби на
мрежа (%)

Финансии

2021

2023

2025

14,2% за електрична
енергија (дистрибуција)
12,5% за топлинска
енергија

Намалување на емисиите (Gg CO2eq)
Останато

Индикативна траекторија

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

43,2

167,0

9,9

15,0

Буџет

56 M€

Извор на
финансирање

Компании за дистрибуција на електрична енергија и топлинска енергија, МЕПСО (16
милиони евра)

Надлежен субјект

 Оператор на системот за пренос на електрична енергија
 Оператори на системот за дистрибуција на електрична енергија
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 Компании за дистрибуција на топлина
Субјект за мониторинг

Регулаторна комисија за енергетика, Агенција за енергетика, Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Оваа контрола на квалитет треба да го подобри донесувањето одлуки и управувањето со
средствата и работната сила во енергетскиот сектор во земјата, делумно со вклучување
на квалификувани жени во трудот и уделот на управување на сите единици во синџирот
на снабдување со енергија и со обука на повеќе жени за оваа намена.

Ризици

Нема ризик, затоа што овие компании се регулирани и нивните трошоци се признаваат од
страна на РКЕ.
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PAM 26 Изградба на 400 kV интерконекција за пренос на електрична енергија Македонија-Албанија (Битола-Елбасан)
Главна цел: Подобрување на нивото на меѓусебна поврзаност
Опис: Новата 400 kV интерконекција како дел од коридорот Исток-Запад овозможува директно поврзување на електроенергетскиот
систем на Република Северна Македонија и Албанија и ја подобрува врската на албанскиот електроенергетски систем со регионот.
Проектот е вклучен во Списокот на проекти од интерес на енергетската заедница (ПЕЦИ).
Временска рамка

Тип

2021 – 2022

Техничка

Сектор
Енергетика

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 ПЕЦИ список
 План за развој на системот за пренос, 2020-2029, МЕПСО
 Проект за инфраструктурен капацитет, прозорец за техничка помош (ИПА) Западен
Балкан

Претпоставки

Нивото на меѓусебна поврзаност ќе се зголеми за најмалку 11% во 2025 година
споредено со тоа доколку не се реализираа оваа интерконекција

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Потпишан договор за градба

- Предвидени чекори

 Пуштање во употреба на линијата за интерконекција во 2023 година
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2018
Прогрес

Финансии

Ниво на меѓусебна
поврзаност

Индикативна траекторија
2021

2023

85%

Буџет

34 M€

Извор на
финансирање

EBRD (27,2 M€), WBIF (6,8 M€ гранд)
Гранд од Инвестицискиот фонд на Западен Балкан (16.9 Mil. €)

Надлежен субјект

 МЕПСО

Субјект за мониторинг

 Министерство за економија

2025
78%

Родова еднаквост и социјална
инклузија
Ризици

Нема ризик
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PAM 27 Продолжување со регионалната интеграција на пазарот на електрична енергија
Главна цел: Зголемување на конкурентноста и достапноста на цената на електричната енергија.
Опис: Се очекува спојување на пазарот, и развојот на размена на енергија игра важна улога во иднина за иницијативите за интеграција
на пазарот во Северна Македонија и EnC (WB6). Идните потенцијални домашни капацитети за производство на електрична енергија се
разгледуваат во контекст на интегрираниот регионален и европски пазар. Покрај тоа, добро интегрираниот регионален пазар ќе служи
како контролен индикатор за конкурентноста на цените и ќе управува со идните одлуки за капитални инвестиции.
Временска рамка

Тип

2021 – 2023

Регулаторна

Сектор
Енергетика

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Закон за енергетика
 Уредба за работа на операторот на организиран пазар на електрична енергија
 Правила за распределба на прекуграничниот преносен капацитет

Претпоставки

Воспоставување на пазарот на електрична енергија ден однапред во Македонија

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Уредбата за работа на организираниот пазар на електрична енергија и
потребните технички, кадровски и финансиски услови што треба да бидат
исполнети, ја донесува Владата
 Назначување на MEMO како номиниран оператор на пазарот на електрична
енергија (NEMO)
 Правила за распределба на прекуграничниот преносен капацитет

Предвидени чекори

 Пазарна интеграција со бугарскиот пазар на електрична енергија
 Екипирање и техничка опрема на NEMO
 Зголемување на прекуграничниот капацитет кој се нуди на аукција (во
согласност со EU 2019/943).
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2018
Прогрес
Финансии

Индикативна траекторија
2021

2023

2025

Интеграција со Бугарија
Буџет

/

Извор на финансирање

Номиниран оператор на пазарот на електрична енергија (NEMO)

Надлежен субјект







Национален оператор на пазарот на електрична енергија (MEMO),
Номиниран оператор на пазарот на електрична енергија (НЕМО)
Оператор на системот за пренос на електрична енергија МЕПСО
Оператор на електродистрибутивниот систем (ЕВН)
АД ЕСМ Скопје

Субјект за мониторинг

 Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Обезбедете шеми за субвенции за најранливите (стари лица, самохрани мајки,
лица кои живеат во сиромаштија) за да можат да ги покријат сметките за
електрична енергија

Ризици

Затоа што се работи за регионална иницијатива постои голем ризик да има
одложување на нејзината имплементација. Дополнително, во Северна
Македонија сеуште не е формиран организиран пазар на електрична енергија.
Потребно е Министерството за економија и маркет оператор на пазарот на
електрична енергија постојано да учествуваат во работата на работните групи
формирани од страна на EnC.
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PAM 28 Одговор на побарувачката на ценовните сигнали
Главна цел: Воведување на сигнали за цени на потрошувачите со цел да се спроведе одговор на побарувачката.
Опис: Одговорот на побарувачката е еден од главните методи што се користат со цел да се намали максималната потрошувачка на
електрична енергија во системот, а со тоа да се намали неговото врвно оптоварување и да се интегрира повисоко ниво на ОИЕ во
системот. Сигнализацијата на цената обезбедена од снабдувачите на електрична енергија може значително да придонесе кон
постигнување на овие цели. Со спроведување на новиот Закон за енергетика и со либерализираниот пазар се предвидува дека улогата
на универзалниот снабдувач ќе се намали и ќе се зголеми истовременоста на добавувачите. Затоа, секој од нив може да воведе
различни сигнали за цени за различен вид потрошувачи.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Регулаторна

Сектор
Енергетика

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Закон за енергетика
 Правилник за балансирање на електричниот систем
 Студија за автоматски одговор на побарувачката, МЕПСО

Претпоставки

Одговорот на побарувачката на ценовниот сигнал ќе го намали максималното
оптоварување и ќе овозможи поголема интеграција на ОИЕ

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

Правилник за балансирање на електричниот систем



Предвидени чекори




Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

Прогрес
Финансии

Имплементација на Директивата 2019/944 за заеднички правила за
внатрешниот пазар на електрична енергија
Имплементација на Регулативата 2019/943 за внатрешниот пазар на
електрична енергија
Обезбедување законска и регулаторна рамка за правилно функционирање
на учесникот на пазарот вклучен во операциите за одговор на побарувачката
Развој на студија за воведување на прогресивни тарифи со цел промоција на
високоефикасни уреди и заштеда на енергија

Број на добавувачи на
пазарот со сигнали за цени

Индикативна траекторија

2018

2021

2023

2025

/

n/a

n/a

n/a

Буџет

/

Извор на финансирање

Добавувачи / трговци со електрична енергија, потрошувачи

Надлежен субјект

Субјект за мониторинг

 Оператор на системот за пренос на електрична енергија
 Снабдувачи/трговци со електрична енергија вклучени во операции за одговор
на побарувачката
 Потрошувачи
 Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија
Ризици
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5.2.2

Природен гас

PAM 29 Продолжување со регионалната интеграција на пазарот на природен гас
Главна цел: Зголемување на конкурентноста и достапноста на цената на бензинот.
Опис: Со цел да се има конкурентен пазар на природен гас во Македонија, од клучно значење е договорот за интерконекција помеѓу
македонските и бугарските оператори на систем за пренос на гас.
Временска рамка

Тип

2021 – 2023

Регулаторна

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

Сектор
Енергетика

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

 Закон за енергетика

Претпоставки
Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Подготвен договор меѓу македонските и бугарските оператори на систем за
пренос на гас

Предвидени чекори

 Потпишан договор за македонски и бугарски оператор на систем за пренос за
гас
Вредност во
последната
година на
известување

Индикатори

2018

Прогрес

Финансии

Индикативна траекторија

2021

2023

2025

Потпишан договор за
македонски и бугарски
оператор на систем за пренос
за гас
Буџет

/

Извор на финансирање

НЕР

Надлежен субјект

 НЕР
 ГАМА
 Влада на Република Северна Македонија

Субјект за мониторинг

 Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Ризици
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Одговорната транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да промовира поефикасно вработување на жени за производство на
нискојаглеродни технологии и услуги, и треба за оваа цел да поттикне
понатамошна обука за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално
исклучени лица, луѓе кои живеат сами.
Постои политички ризик за реализација на оваа мерка, додека од финансиски
гледна точка трошоците се незначителни.
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PAM 30 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Грција
Главна цел: Развивање на прекугранична инфраструктура на природен гас за диверзификација на рутите за снабдување и
зголемување на конкурентноста на пазарот
Опис: На 10 јули 2015 година, Република Северна Македонија стана потписник на Меморандумот за разбирање за заеднички пристап
за решавање на диверзификацијата на природниот гас и предизвиците на безбедноста на снабдувањето во рамките на Иницијативата
за поврзување со гас од Централна и Југоисточна Европа (CESEC).
NER JSC Скопје започна со имплементација на обврските од оваа иницијатива насочена кон промовирање на диверзификација на
снабдувањето со природен гас и обезбедување безбедност во снабдувањето во регионот, што треба да се одвива преку подобрување
на регионалната инфраструктура и интеграција на пазарите преку заеднички ангажман на сите ЕУ земји-членки и договорни страни на
Енергетската Заедница. Оваа иницијатива треба да обезбеди снабдување со потребните количини на природен гас за сите
потрошувачи во регионот на Централна и Југо-источна Европа (CESEC), вклучително и Република Северна Македонија.
Во согласност со дефинираната цел, промоторот на проект од Северна Македонија, НЕР АД Скопје, го достави проектот како кандидат
за Проект од заемен интерес (PMI). Проектот за поврзување со Грција е проект од заемен интерес за Енергетската заедница.
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Опсег

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Список на проекти од заеднички интерес
 Закон за енергетика
 Закон за стратешки инвестиции

Претпоставки

Зголемување на безбедноста на снабдување со природен гас, диверзификација на
снабдувањето, зголемување на конкурентноста и интеграција на пазарот на природен гас

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

Гасовод Македонија - Грција
 Апликација за проект по четвртиот отворен повик за кофинансирање на
инфраструктурни проекти во рамките на ИПА инструментот Инвестициска рамка на
Западен Балкан, ноември 2018 година и ажурирање на истиот во април 2019 година.
Апликацијата за грант за инвестиции има позитивен статус на проверка и конечна
одлука беше направен во декември 2019 година;
 Поднесено е писмо со барање за изразување интерес за финансирање на Проектот
доставен до Европската инвестициска банка (ЕИБ), октомври 2018 година. ЕИБ достави
позитивен одговор на ова барање во ноември 2018 година. Започнати се интензивни
преговори за постапката за финансирање .
 Заедничка физибилити студија е подготвена од DESFA и NER во јануари 2019 година и
е доставена и прифатена од ЕИБ
 Поднесено е барање за техничка помош (100% грант) за подготовка на Студија за
проценка на влијанието врз животната средина и генерален проект за дизајн на Конект
(Техничка помош за поврзување на Западен Балкан) Апликацијата е одобрена во
јануари 2019 година. Студијата и генералниот проект за дизајн ги подготвува Конекта.
Според плановите, Студијата (EIA) е веќе подготвена и доставена до ЕИБ за
коментари, додека проектната документација треба да биде комплетирана до
средината на 2020 година.
 Поднесено е барање за техничка помош (100% грант) за изработка на тендерска
документација за градба и надзор над градежништвото. Истото е одобрено, но поради
состојбата со коронавирусот е одложено.

- Предвидени чекори

 Почеток со изградба на гасоводот Македонија-Грција
 Усвојување на Правила за пренос на природен гас
 Правила за распределување на капацитетот на природниот гас
Вредност во
последната година
на известување

Индикато
ри

2018
Прогрес
Финанси
и

Капацитет за
интерконекција на
природен гас (Mill. Nm3)

Индикативна траекторија
2021

2023

800

Буџет

54 M€

Извор на финансирање

Грант– 10,8 M€ (WBIF), остатокот од заем од EIB (43,2 M€)

2025
3300

Надлежен субјект

 Национални енергетски ресурси на Македонија

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Одговорната транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија треба да
промовира поефикасно вработување на жени за производство на нискојаглеродни
технологии и услуги, и треба за оваа цел да поттикне понатамошна обука за жени и
ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои живеат сами.

Ризици

Овaa мерки се наоѓаат на PMI листата и за неа се обезбедени финансиски средства, така
што ризикот за нејзино спроведување го прави многу мал.
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PAM 31 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Србија
Главна цел: Развивање на прекугранична инфраструктура на природен гас за диверзификација на рутите за снабдување и
зголемување на конкурентноста на пазарот
Опис: Гасоводот до Србија може да обезбеди дополнителен алтернативен извор и можност за транзит на македонскиот систем и може
да ја зголеми стапката на искористеност на системот, со што ќе има потенцијал да ги намали тарифите и да помогне во напорите за
гасификација во Македонија. Проектот за изградба на гасовод и поврзување со Србија се наоѓаат на PECI лисатата за 2020 усвоена од
Министерскиот совет кон крајот на 2020 година.
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Опсег

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Список на проект за интерес на енергетската заедница
 Закон за енергетика
 Закон за стратешки инвестиции

Претпоставки

Зголемување на безбедноста на снабдување со природен гас, диверзификација на
снабдувањето, зголемување на конкурентноста и интеграција на пазарот на природен гас

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Активности за потпишување на Меморандум за разбирање.

- Предвидени чекори

 Почеток со изградба на гасоводот Македонија-Србија
 Усвојување на Правила за пренос на природен гас
 Правила за распределување на капацитетот на природниот гас
Вредност во
последната година
на известување

Индикато
ри

2018

Индикативна траекторија
2021

2023

Прогрес

Изграден

Финанси
и

Буџет

16 M€

Извор на финансирање

Буџет на централната влада (најверојатно заем од EBRD)

2025

Надлежен субјект

 Национални енергетски ресурси на Македонија

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Одговорната транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија треба да
промовира поефикасно вработување на жени за производство на нискојаглеродни
технологии и услуги, и треба за оваа цел да поттикне понатамошна обука за жени и
ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои живеат сами.

Ризици

Овaa мерки се наоѓаат на PECI листата и за неа се обезбедени финансиски средства, со
што се намалува ризикот за нејзино спроведување. Сепак постојат регулаторни ризици
како пристап на трети страни и обезбедување на финансии имајќи ги предвид новите
политики на финансиските институции во поглед на гасот.
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PAM 32 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Косово
Главна цел: Развивање на прекугранична инфраструктура на природен гас за диверзификација на рутите за снабдување и
зголемување на конкурентноста на пазарот
Опис: Врската со Косово* може да обезбеди можност за транзит и стапката на искористеност на системот ќе се зголеми, до тарифите
може да се намалат. Проектите за гасоводи до Косово* е на списокот ПЕЦИ 2020 усвоен од Министерскиот совет на крајот на 2020
година.
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2023

Сектор

Гасови

Опсег

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Список на проект за интерес на енергетската заедница
 Закон за енергетика
 Закон за стратешки инвестиции

Претпоставки

Зголемување на безбедноста на снабдување со природен гас, диверзификација на
снабдувањето, зголемување на конкурентноста и интеграција на пазарот на природен гас
(под претпоставка дека Косово ќе се поврзи со Албанија).

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

Гасовод Македонија - Косово*
 Потпишан Меморандум за разбирање, февруари 2019 година
 До EBRD беше доставено писмо со барање за изразување интерес за финансирање на
Проектот. На почетокот на 2019 година, EBRD достави позитивен одговор на ова
барање и банката го поддржа спроведувањето на овој проект;
 Поднесена е апликација за проект по 21-от отворен повик за техничка помош за
изработка на Физибилити студија и Студија за проценка на влијанието врз животната
средина во рамките на ИПА Инструмент Инвестициската рамка на Западен Балкан,
ноември 2018 година и ажурирање на истата во април 2019 година. Техничката помош
апликацијата е одобрена во јули 2019 година; Изработен е TOR (Услови на работа).
Физибилити студија и Студија за проценка на влијанието врз животната средина се
очекува да бидат завршени до средината на 2020 година.

- Предвидени чекори

 Почеток со изградба на гасоводот Македонија-Косово
 Код на мрежата за пренос на природен гас
 Правила за распределување на капацитетот на природниот гас
Вредност во
последната година
на известување

Индикато
ри

2018

Целна вредност
2021

2023

2025

Прогрес
Финанси
и

Буџет

16 M€

Извор на финансирање

Буџет на централната влада (најверојатно заем од EBRD)

Надлежен субјект

 Национални енергетски ресурси на Македонија

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Одговорната транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија треба да
промовира поефикасно вработување на жени за производство на нискојаглеродни
технологии и услуги, и треба за оваа цел да поттикне понатамошна обука за жени и
ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои живеат сами.

Ризици

Овaa мерки се наоѓаат на PECI листата и за неа се обезбедени финансиски средства, со
што се намалува ризикот за нејзино спроведување. Сепак постојат регулаторни ризици
како пристап на трети страни и обезбедување на финансии имајќи ги предвид новите
политики на финансиските институции во поглед на гасот. Дополнителен ризик е тоа што
во Косово нема преносна мрежа за природен гас што ја зголемува несигурноста на овој
проект.
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PAM 33 Развој на преносна мрежа на природен гас
Главна цел: Зголемување на пристапот до мрежата за пренос
Опис: Македонија има амбициозен план за гасификација и детален список на планираниот инфраструктурен проект на гасната мрежа
во Македонија со временска рамка е даден во Поглавје 4, Инфраструктура за пренос на енергија. Зголеменото ниво на пристап до
преносната мрежа е особено насочено кон индустриските потрошувачи (кои се најмногу погодени од зеленото сценарио), бидејќи
природниот гас е едно од горивата што значително ќе придонесе за енергетска транзиција во индустрискиот сектор. Покрај тоа, со
спроведувањето на оваа мерка квалитетот на воздухот значително ќе се подобри.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Техничка

Сектор

Гасови

Опсег

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 План за гасификација на Македонија
 Закон за енергетика
 Закон за стратешки инвестиции

Претпоставки

/

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Станица Клечовце-Вентил 5 (Штип), со должина од 61km и дијаметар од 500mm,
завршена во 2016 година, и
 Вентилска станица 5 (Штип) -Неготино, со должина од 38km и дијаметар од 500mm,
завршена во 2019 година

- Предвидени чекори

 Неготино (Кавадарци) -Битола, со должина од 92km и дијаметар од 500mm, 90%
реализирани до јуни 2020 година
 Скопје-Тетово-Гостивар, со должина од 76km и дијаметар од 500mm, и дополнителна
гранка до Тетово со должина од 10km и дијаметар од 150mm, 53,1% реализирани на
почетокот на ноември 2019 година
Се очекува во блиска иднина да се започне со изградба на три дополнителни гасоводи:
 Гостивар-Кичево, во должина од 34km, во процес на добивање на одобрение за градба
(да заврши до 2022 година)
 Свети Николе - Велес, со должина од 32km, во процес на подготовка на проектна
документација (завршена до 2023 година)
 Кичево-Охрид (треба да заврши до 2025 година)
 Битола - Охрид (треба да заврши до 2025 година)
 Вентилска станица 5 (Штип) -Радовиш-Струмица, со должина од 60km
 Раздвојување и сертифицирање на операторот за пренос на природен гас
 План за развој на системот за пренос на природен гас за период од 10 години
 Мрежен код за пренос на природен гас
 Правила за распределување на капацитетот на природниот гас
 Правила за пазар на природен гас
Вредност во
последната година
на известување

Индикато
ри

2018

Прогрес

Финанси
и

Финална потрошувачка
на енергија на
природен гас во
индустријата
(ktoe)

Индикативна траекторија
2021

2023

36

Буџет

~200 Mil. € (вкупен проект)

Извор на финансирање

Државен буџет (NER), EBRD

2025

140

Надлежен субјект

 Национални енергетски ресурси на Македонија
 Регулаторна комисија за енергетика

Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Да се дозволи субвенциониран пристап на најранливите (земајќи ги предвид староста,
полот и статусот на сиромаштија) до мрежата за гасификација

Ризици

Преносната мрежа на природен гас може да се проширува само доколку тоа е економски
оправдано. Во спротивно, ќе се соочиме со проблем на празни цевки или со мала
потрошувачка на природен гас, а од друга страна трошоците за инвестициите ќе бидат
префрлени на моменталните корисници на природен гас со што ќе се зголеми цената на
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природниот гас која и така е меѓу највисоките во Европа.
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PAM 34 Развој на дистрибутивна мрежа за природен гас
Главна цел: Диверзификација на енергетските ресурси
Опис: Македонија има амбициозен план за гасификација и природниот гас е едно од горивата што значително ќе придонесе за
енергетска транзиција до 2040 година. Покрај тоа, со спроведувањето на оваа мерка, квалитетот на воздухот значително ќе се
подобри.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Техничка

Сектор
Енергетика

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 План за гасификација на Македонија
 Физибилити студија за гасификација (ревидирана верзија во 2020 година)
 Закон за енергетика

Претпоставки

Изработка на анализи за трошоци и придобивки за секој град

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

- Предвидени чекори

Финансии






Усвојување на правила за пренос на природен гас,
Усвојување на правила за дистрибуција на природен гас,
Усвојување на правила за пазар на природен гас
Подготовка, објавување и имплементација на тендер за изградба на дистрибутивна
мрежа на природен гас

Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

Прогрес

 Објавен тендер
 Поддршка на EBRD за набавка и инсталација на опрема за домаќинства (50 мил.
евра)
 Тендер за техничка и правна поддршка за подготовка и спроведување на тендерска
постапка е објавен во јуни 2020 година од EBRD

Финална
потрошувачка на
енергија на природен
гас освен индустрија
(ktoe)

Индикативна траекторија

2018

2020

2023

2025

7

3

26

38

Буџет

~300

Извор на
финансирање

Грант, јавно приватно партнерство

Надлежен субјект







Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Да се дозволи субвенциониран пристап на најранливите (земајќи ги предвид староста,
полот и статусот на сиромаштија) до мрежата за гасификација

Ризици

Висок ризик. Поминаа неколку тендери за избор на компанија што ќе ја гради
дистрибутивната мрежа, но сите беа неуспешни. Тендер беше повторно распишан и во
тек се преговори со потенцијални инвеститори. Неуспехот на тендерот би го одложил
спроведувањето на оваа мерка за една до две дополнителни години.

Министерство за економија
Локална самоуправа
Национални енергетски ресурси на Македонија,
Општински јавни претпријатија за дистрибуција на гас
Регулаторна комисија за енергетика
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5.2.6

Нафта и нафтени продукти

PAM 35 Спроведување на обврските за задолжителни резерви на нафта
Main objective: Подобрување на безбедноста во снабдувањето со нафта и нафтени деривати
Description: Задолжителните резерви се чуваат со цел да се обезбеди непречено снабдување со сурова нафта и / или нафтени
деривати во случај на нарушена енергетска безбедност предизвикана од итно нарушување и значително и нагло опаѓање на
снабдувањето со сурова нафта и нафтени деривати. Во случај на нарушување и нарушување на снабдувањето, се користат
задолжителни резерви. Завршената законска рамка и добро опремената и функционална Агенција за резерви на нафта е предуслов
за постигнување на целта. Задолжителните резерви се користат и за исполнување на меѓународните обврски на Република Северна
Македонија.
Временска рамка

Type

2021 – 2022

Regulatory

Sector

Gases

Scope

Oil

National

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Директива 2009/119 / ЕЗ што наметнува обврска на земјите-членки да одржуваат
минимални резерви на сурова нафта и / или нафтени производи
 Закон за задолжителни резерви на нафта

Претпоставки

/

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Законот за задолжителни резерви на нафта стапи во сила на 1 јануари 2021 година,
по повеќегодишно одложување
 • Донесен е план за интервенција во случај на вонредно нарушување во
снабдувањето на пазарот со сурова нафта и / или нафтени деривати

- Предвидени чекори

 Развивање на Акционен план за создавање на задолжителни резерви
 Нацрт и усвојување на подзаконски акти што произлегуваат од Законот за
задолжителни резерви на нафта
2021

Индикатори

2022

2023

2024

2025

Акциски план
Усвојување на подзаконски акти
Финансии

Буџет

0.03 mill EUR~

Извор на
финансирање

Централен буџет

Надлежен субјект

Агенција за државни резерви на нафта
Министерство за економија

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

/

Ризици

Бидејќи Законот за задолжителни резерви на нафта се одложуваше неколку пати, сега
постои ризик ако Акциониот план и подзаконските акти не се донесат на време

TAF Western Balkans, December 2020 | 68

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 36 Ставање во употреба на продуктоводот
Main objective: Подобрување на безбедноста во снабдувањето со нафта и нафтени деривати
Description: Продуктоводот е неискористен во Македонија подолго време и може да придонесе во голема мера на намалување на
потрошувачката во секторот транспорт и емисиите на стакленички гасови, бидејќи на неделно ниво околу 700 цистерни излегуваат од
земјата за да донесат дизел
Timeframe

Type

2020 – 2025

Regulatory

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Закон за енергетика

Претпоставки

/

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Sector

Gases

Scope

Oil

National

- Преземени чекори

Подготвена е нацрт верзија на измените и дополнувањата на Законот за енергетика

- Предвидени чекори

Усвојување на измените и дополнувањата на Законот за енергетика
2021

Индикатори

2022

2023

2024

2025

Усвојување

Финансии

Буџет

/

Извор на
финансирање

/

Надлежен субјект

Влада на Република Северна македонија
Министерство за економија
Регулаторна комисија за енергетика
ОКТА

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

/

Ризици

Голем ризик затоа што повеќе од 10 години овој продуктоводост не се користи.
Потребно е пред се да се донесат законските измени и подзаконските акти.
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5.3 Декарбонизација
PAM 37 Изградба на Чебрен
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Изградба на Чебрен земајќи ги предвид влијанијата врз животната средина и социјалните влијанија. Главната цел на овој проект
е да се обезбеди флексибилност на системот со што ќе се зголеми поголемо искористување на ОИЕ за производство на електрична
енергија, а од друга страна да обезбеди поголема сигурност на системот и на пазарот на електрична енергија.
Временска рамка

Тип

2021 – 2029

Техничка

Сектор

Гасови

Опсег

Снабдување со
енергија

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти









Претпоставки

Предвидено е изградбата на Чебрен да заврши до 2029 година

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Стратегија за развој на енергетиката на Македонија до 2040 година
Национална стратегија за вода
План за развој на ЕСМ АД (АД Македонски електрани).
Закон за енергетика
Закон за вода
Закон за животна средина
Закон за концесија и јавно приватно партнерство

- Преземени чекори

 Развиени физибилити/пред-физибилити студии
 Физибилити студија на Чебрен
 Завршен тендер за претквалификација за Чебрен (10 компании доставија апликации)

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

До крајот на 2021 година - Изработка на тендер за јавно приватно партнерство

До крајот на 2022 година - Објавување и завршување на постапката за тендер

До крајот на 2023 година - Дозволи за констрикција

2024 година - Почеток на изградбата
 Анализи од МЕПСО и РКЕ за имплементација на механизмот за капацитет според
Регулативата 2019/943 за внатрешен пазар на електрична енергија и правилата за
државна помош.
Вредност во
последната година
на известување

Индикато
ри

2020

2021

Индикативна траекторија
2022

2023

2024

2025

Изработка на тендер за
јавно приватно
партнерство
Прогрес

Објавување и
завршување на
тендерската постапка
Дозволи за
констрикција
Градба

Финанси
и

Буџет

550 милиони евра (вкупно), за периодот до 2025 година 240 милиони евра

Извор на финансирање

Јавно приватно партнерство, ЕСМ

Надлежен субјект

Субјект за мониторинг








Влада на Република Северна Македонија
ЕСМ АД (АД Македонски електрани).
Министерство за животна средина и просторно планирање
Регулаторна комисија за енергетика
МЕПСО
Министерство за економија

Агенција за енергетика, Министерство за економија, Министерство за животна средина и
просторно планирање

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (623 за градежништво и О&М, од кои најмалку
176 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на
нискојаглеродни технологии и услуги и за таа цел треба да се поттикне понатамошна обука
за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои
живеат сами.

Ризици

Неколку неуспешни тендери кои го ставаат овој проект на списокот на проекти со висок
ризик. Сепак, искажаниот интерес на 10 компании за тендерот за претквалификација дава
оптимизам дека овојпат тендерот ќе биде успешен.
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PAM 38 Изградба на Вардарска долина
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Изградба на Вардарска долина, земајќи ги предвид влијанијата врз животната средина и социјалните влијанија
Временска рамка

Тип

2021 – 2029

Техничка

Сектор

Гасови

Опсег

Снабдување со
енергија

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти









Претпоставки

Предвидено е изградбата на Вардарска долина да заврши до 2037 година (Велес и
Градец до 2030)

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Стратегија за развој на енергетиката на Македонија до 2040 година
Национална стратегија за вода
План за развој на ЕСМ АД (АД Македонски електрани).
Закон за енергетика
Закон за вода
Закон за животна средина
Закон за концесија и јавно приватно партнерство

- Преземени чекори

 Подготвена е предфизибилна студија во 2017 година

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

До крајот на 2022 година - Изработка на студија за изводливост и конечна
одлука за ХЕ Велес и Градец (механизам за капацитет што треба да се
разгледа)

До крајот на 2023 година - Почеток на конструкција на мали хидроцентрали
(Бабуна, Градско, Дуброво, Згрополци)
Вредност во
последната година
на известување

Индикатор
и

2020

Прогрес

Останато
Финансии

2022

2023

2024

2025

Изработка на
физибилити студија и
Конечна одлука за ХЕ
Велес и Градец
Конструкција на мали
хидроцентрали
(Бабуна, Градско,
Дуброво, Згрополци)
Намалување на
емисиите
(Gg CO2-eq)

37,0

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

6,4

Буџет

1166 милиони евра (вкупно), 87 милиони евра за четирите мали хидроцентрали

Извор на
финансирање

Јавно приватно партнерство, ЕСМ

Надлежен субјект

Субјект за мониторинг

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Ризици

2021

Индикативна траекторија






Влада на Република Северна Македонија
ЕСМ АД (АД Македонски електрани).
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија

Агенција за енергетика, Министерство за економија, Министерство за животна средина и
просторно планирање
Потенцијал за нови зелени работни места (62 за градежништво и О&М, од кои најмалку 16
жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија треба
да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на ниско јаглеродни
технологии и услуги, и треба за оваа намена да се поттикне натамошна обука за жени и
ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои живеат сами.
Иако проектот е еден од најефикасните, неговата реализација е поврзана со
преместување на железничката линија Скопје-Солун. Ова го става проектот на списокот на
проекти со висок ризик. Доколку овој проект не започне со реализација во следните 4
години, недостатокот на негово производство може да се замени со производство на ТЕ на
природен гас или со нов хидро проект како што е проектот најавен за Ташмаруништа.
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PAM 39 Изградба на нова гасна централа
Главна цел: Зголемување на безбедноста на снабдувањето и флексибилноста на системот
Опис: Во систем со голем број обновливи извори на енергија, потребно е да има капацитет со кој може да се балансира
електроенергетскиот систем. Ако сметаме дека Битола по 2025 година ќе биде затворена, во периодот до крајот на 2025 година,
потребно е да се изгради капацитет од 450 MW за производство на електрична енергија од природен гас. Како дел од оваа програма е
направена топлинска карта на Македонија (Додаток IV).
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Техничка

Сектор

Гасови

Опсег

Снабдување со
енергија

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Македонија до 2040 година
 Закон за енергетика
 Закон за концесија и јавно приватно партнерство

Претпоставки

Предвидено е изградбата да заврши до 2025 година

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Во тек е изработка на физибилити студија за конверзија на ТЕЦ Неготино на природен
гас
 Изграден е гасовод за природен гас до Неготино
 Гасоводот за природен гас до Битола е во фаза на изградба

- Предвидени чекори

 Потребно е да се развие физибилити студија за претворање на една единица на ТЕ
Битола на природен гас
 Изработка и објавување на тендер за градба
Вредност во
последната година
на известување

Индикатор
и

2020

2021

Индикативна траекторија
2022

2023

2024

2025

Физибилити студија за
претворање на ТЕЦ
Неготино на природен
гас
Прогрес

Физибилити студија за
претворање на една
единица на ТЕ Битола
на природен гас
Изработка и
објавување на тендер
за градба
Градба
Намалување на
емисиите (Gg CO2-eq)

Останато
Финансии

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
Буџет

100 мил. EUR

Извор на финансирање

Јавно приватно партнерство, ЕСМ

Надлежен субјект






Влада на Република Северна Македонија
ЕСМ АД (АД Македонски електрани).
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија

Субјект за мониторинг

Агенција за енергетика, Министерство за економија, Министерство за животна средина и
просторно планирање

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови работни места (388 за градежништво и О&М, од кои најмалку 109
жени). Обезбедете еднаков пристап до работните места во електраната на жените

Ризици

За реализација на оваа мерка најпрво треба да се развие гасоводот Македонија-Грција
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PAM 40 Изградба на фотонапонски електроцентрала од 120 MW
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Замена на производството на електрична енергија од централи со лигнит со производство од фотоволтаични електрани на
стариот рудник за лигнит во Осломеј.
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Гасови

Снабдување со
енергија

Опсег
Национален

CO2, CH4, N2O






Стратегија за развој на енергијата на Република Македонија до 2040 година
Планови за развој на мрежи за пренос и дистрибуција на електрична енергија
Закон за енергетика
Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за животна средина,
Закон за вода и Закон за градежно земјиште.
 Закон за стратешки инвестиции
 Подзаконски акти за обновлива енергија
 Мрежни кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија

Претпоставки

Изградба на фотоволтаична електрана од 120 MW (100 МW со јавно приватно
партнерство, 10 MW АД ЕСМ Скопје)

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори






- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

Прва половина на 2021 година - Избор на потенцијални инвеститори за
најмалку 80 MW

До крајот на 2022 година - Почеток на изградба на најмалку 80 MW, пуштање
во употреба на 10 MW (Осломеј 1) и објавување на тендер за изградба на 10
MW (Осломеј 2)

До крајот на 2023 година - Почеток на изградбата на 10 MW (Осломеј 2)

Прва половина на 2024 година - Пуштање во употреба на најмалку 80 MW

До крајот на 2024 година - Пуштање во употреба на 10 MW (Осломеј 2)
Треба да се донесе Код на мрежата за пренос
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

Прогрес

Усвоен Правилник за ОИЕ
Развиена студија за изводливост
Објавен тендер за јавно приватно партнерство за ФВ Осломеј од најмалку 80 MW
Започна изградбата на 10 MW

2020

2021

Почеток на изградба на
80 MW

/

/

Почеток на изградбата
на 10 MW

/

/

Инсталиран капацитет
(MW)

/

/

/

/

/

/

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Индикативна траекторија

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

2022

2023

2024

2025

10

10

110

120

Буџет

75-95 M€

Извор на финансирање

ЕСМ (заем од EBDR за изградба на 20 MW, 15 милиони евра), ЈПП

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

Министерство за економија, ЕСМ АД

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (564 за градежништво и О&М, од кои најмалку
125 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на ниско
јаглеродни технологии и услуги и за таа цел треба да се поттикне понатамошна обука за
жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои
живеат сами.

Ризици

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија
Министерство за транспорт и врски,
Оператор за пренос на електрична енергија
Оператор на пазарот на електрична енергија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Приватни инвеститори

Ова е проект со низок ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежна дозвола.
Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор за инвестиции во
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обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на исполнување на одредени
цели што државата ги презела (2030) во согласност со меѓународните договори.
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PAM 41 Изградба на 160 MW фотонапонски електроцентрала во Битола
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Заменете го производството на електрична енергија од централи со лигнит со производство од фотоволтаични електрани на
локацијата на рудникот за лигнит во Битола
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Снабдување со
енергија

Гасови

Опсег
Национален

CO2, CH4, N2O






Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Планови за развој на мрежи за пренос и дистрибуција на електрична енергија
Закон за енергетика
Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за животна средина,
Закон за вода и Закон за градежно земјиште.
 Закон за стратешки инвестиции
 Подзаконски акти за обновлива енергија
 Мрежни кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија

Претпоставки

Изградба на 160 MW фотоволтаични електрани во три фази (20MW + 40MW + 100MW)

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Правилник за ОИЕ
 Технички и студии за проценка на влијанието врз животната средина за 20 MW,
поддржани од EBRD
 Технички и студии за проценка на влијанието врз животната средина за 140 MW,
поддржани од KfW

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

Прва половина на 2022 година - Развиена конечна верзија на студиите

До крајот на 2022 година - Одредување на механизмот за финансирање

Прва половина на 2023 година - Изработка и објавување на тендери за
фотоволтаични централи од 20 MW, 40 MW и 100 MW

До крајот на 2023 година - Избор на инвеститори

Прва половина на 2024 година - Почеток на градбата
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

Прогрес

Индикативна траекторија

2020

2021

Утврдување на
механизмот за
финансирање

/

/

Изработка и
објавување на тендери
за фотоволтаични
централи од 20 MW, 40
MW и 100 MW

/

/

Почеток на изградбата

/

/

2022

2023

2024

2025

Инсталиран капацитет
(MW)

160

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Останато
Буџет

115 M€

Извор на финансирање

ЕСМ (заем од EBDR за 20 MW), ЈПП или заем од KfW

Надлежен субјект










Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика, Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (752 за градежништво и О&М, од кои најмалку
166 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на ниско
јаглеродни технологии и услуги, и треба за оваа намена да поттикнете натамошна обука
за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе кои
живеат сами.

Влада на Република Северна Македонија
Регулаторна комисија за енергетика
Министерство за економија, Агенција за енергетика.
Министерство за транспорт и врски
Електростопанство и пренос на елекрична енергија
Оператор на пазарот на електрична енергија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Приватни инвеститори
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Ризици

Ова е проект со низок ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежна дозвола.
Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор за инвестиции во
обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на исполнување на одредени
цели што државата ги презела во согласност со меѓународните договори.

TAF Western Balkans, December 2020 | 76

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 42 Изградба на 100 MW фотонапонски електроцентрала во Тиквеш
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Заменете го производството на електрична енергија од централи со лигнит со производство од фотоволтаици на локацијата близу
до ХЕЦ „Тиквеш“. Земјиштето за градба е во сопственост на ЕСМ
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Гасови

Снабдување со
енергија

Опсег
Национален

CO2, CH4, N2O

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040
година
 Планови за развој на мрежи за пренос и дистрибуција на електрична енергија
 Закон за енергетика
 Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за животна средина,
Закон за вода и Закон за градежно земјиште.
 Закон за стратешки инвестиции
 Подзаконски акти за обновлива енергија
 Мрежни кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија

Претпоставки

Изградба на 100 MW фотоволтаична електрана

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Правилник за ОИЕ
 Првични технички и финансиски анализи направени од ЕСМ

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

До крајот на 2022 година - Технички и студии за проценка на влијанието врз
животната средина за 100 MW, поддржани од IFC

До крајот на 2023 година - Изработка и објавување на тендери за 100 МW
фотоволтаични централи

До крајот на 2024 година - Избор на инвеститори

Прва половина на 2025 година - Почеток на градбата
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2020

Прогрес

Технички и студии за
проценка на влијанието
врз животната средина

/

Развој и објавување на
тендери

/

Почеток на изградбата

/

2021

Индикативна траекторија
2022

2023

2024

2025

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
Буџет

70 милиони евра (вкупен проект), до 2025 година 35 милиони евра

Извор на финансирање

ЕСМ, ЈПП (IFC)

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

 Министерство за економија, ЕСМ АД

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (470 за градежништво и О&М, од кои
најмалку 104 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива
енергија треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на
ниско јаглеродни технологии и услуги и за таа цел треба да се поттикне понатамошна
обука за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе
кои живеат сами.

Ризици

Ова е проект со низок ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежна дозвола.
Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор за инвестиции во
обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на исполнување на одредени
цели што државата ги презела во согласност со меѓународните договори.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија, Агенција за енергетика.
Министерство за транспорт и врски
Оператор на пренос на електрична енергија
Оператор на пазарот на електрична енергија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Приватни инвеститори

PAM 43 Изградба на фотонапонски електроцентрала со моќност од 25 MW на локации во сопственост на ЕСМ
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Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Замена на производството на електрична енергија од централи со лигнит со производство од фотоволтаици на две локации во
сопственост на ЕСМ. Едната е близу до Хидросистем Маврово (брана Леуново), а другата е на локацијата на постојната електрана на
ветер Богданци.
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Снабдување со
енергија

Гасови

Опсег
Национален

CO2, CH4, N2O

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040
година
 Планови за развој на мрежи за пренос и дистрибуција на електрична енергија
 Закон за енергетика
 Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за животна средина и
Закон за градежно земјиште.
 Закон за стратешки инвестиции
 Подзаконски акти за обновлива енергија
 Мрежни кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија

Претпоставки

Изградба на фотоволтаична централа од 25 MW (Леуново 9 MW и Богданци 16 MW

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Правилник за ОИЕ
 Првични технички и финансиски анализи направени од ЕСМ

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

До крајот на 2021 година - Наоѓање на потенцијален донатор за развој на
студии за проценка на влијанието на техничката и животната средина

Прва половина на 2023 година - Технички и студии за проценка на влијанието
врз животната средина за 9 MW (Леуново) + 16 MW (Богданци)

До крајот на 2023 година - Изработка и објавување на тендери за 9 MW и 16
MW фотоволтаици

До крајот на 2024 година - Избор на инвеститори

Прва половина на 2025 година - Почеток на градбата
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2020

Прогрес

Технички и студии за
проценка на влијанието
врз животната средина

/

Развој и објавување на
тендери

/

Почеток на изградбата

/

Инсталиран капацитет
(MW)

/

2021

Индикативна траекторија
2022

2023

2024

2025

25

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
Буџет

17,5 M€

Извор на финансирање

ЕСМ, ЈПП (IFC)

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (118 за градежништво и О&М, од кои најмалку
26 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на ниско
јаглеродни технологии и услуги, и треба за оваа намена да се поттикне натамошна
обука за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе
кои живеат сами.

Ризици

Ова е проект со низок ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежна дозвола.
Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор за инвестиции во
обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на исполнување на одредени

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија, Агенција за енергетика.
Министерство за транспорт и врски,
Оператор на пренос на електрична енергија
Оператор на пазарот на електрична енергија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Приватни инвеститори
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цели што државата ги презела во согласност со меѓународните договори.
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PAM 44 Изградба на 50 MW ветерен парк Миравци
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Замена на производството на електрична енергија од централи со лигнит со производство од ветерни централи
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Гасови

Снабдување со
енергија

Опсег
Национален

CO2, CH4, N2O






Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Планови за развој на мрежи за пренос и дистрибуција на електрична енергија
Закон за енергетика
Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за животна средина,
Закон за вода и Закон за градежно земјиште.
 Закон за стратешки инвестиции
 Подзаконски акти за обновлива енергија
 Мрежни кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија

Претпоставки

Изградба на 50 MW ветерна централа Миравци

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Правилник за ОИЕ
 Иако во Стратегијата за развој на енергетиката се предвидува производство на
ветерни централи без повластена тарифа и премии по 2025 година, ЕСМ со
потпишаниот договор со KfW, веќе започна со имплементација на оваа мерка..

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

До крајот на 2023 година - Изработка на студии за проценка на техничкото
влијание и влијанието на животната средина, поддржани од KfW

Прва половина на 2024 година - Изработка и објавување на тендер за изградба
и опрема

До крајот на 2025 година - Почеток на градбата
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2020

Прогрес

Технички и студии за
проценка на влијанието
врз животната средина

/

Развој и објавување на
тендери

/

Почеток на изградбата

/

2021

Индикативна траекторија
2022

2023

2024

2025

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
Буџет

65 милиони евра (вкупен проект), до 2025 година, 21,7 милиони евра

Извор на финансирање

ЕСМ (заем од KfW)

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (95 за градежништво и О&М, од кои најмалку
21 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на
нискојаглеродни технологии и услуги, и треба за оваа намена да се поттикне натамошна
обука за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе
кои живеат сами.

Ризици

Ова е проект со среден ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежната дозвола, како и
од еколошки причини. Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор
за инвестиции во обновливи извори на енергија, кои за возврат се однесуваат на
исполнување на одредени цели што државата ги презела во согласност со
меѓународните договори.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија, Агенција за енергетика.
Министерство за транспорт и врски
Оператор на пренос на електрична енергија
Оператор на пазарот на електрична енергија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Приватни инвеститори
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PAM 45 Изградба на 80 MW ветерен парк Копришница и Петрово
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Замена на производството на електрична енергија од централи со лигнит со производство од ветерници
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Снабдување со
енергија

Гасови

Опсег
Национален

CO2, CH4, N2O






Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Планови за развој на мрежи за пренос и дистрибуција на електрична енергија
Закон за енергетика
Закон за урбанистичко планирање, Закон за градење, Закон за животна средина,
Закон за вода и Закон за градежно земјиште.
 Закон за стратешки инвестиции
 Подзаконски акти за обновлива енергија
 Мрежни кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија

Претпоставки

Изградба на 80 MW ветерен парк Копришница и Петрово

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Иако во Стратегијата за развој на енергетиката е предвидено производство на
ветерни централи без повластена тарифа и премии да започне по 2025 година, некои
приватни инвеститори веќе започнаа со имплементација на оваа мерка.
 Известување за намера да се изврши проект: Ветер парк „Копришница“ (40 MW),
општина Демир Капија и општина Гевгелија
 Изработена студија за проценка на влијанието врз животната средина за изградба на
парк на ветер Копришница и јавна дебата организирана во 2021 година
 Известување за намера да се изврши проект: Ветер парк „Петрово“ (40 MW), општина
Демир Капија и општина Гевгелија
 Изработена студија за проценка на влијанието врз животната средина за изградба на
ветерен парк Петрово

- Предвидени чекори

 Временска рамка за имплементација

До крајот на 2024 година - Градежни дозволи

До крајот на 2025 година - Почеток на градбата
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори

2020
Прогрес

Дозволи за градба

/

Почеток на изградбата

/

2021

Индикативна траекторија
2022

2023

2024

2025

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
Буџет

100 милиони евра (вкупен проект), до 2025 година 20 милиони евра

Извор на финансирање

Приватни инвестиции

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (152 за градежништво и О&М, од кои најмалку
34 жени). За одговорна транзиција кон производство и употреба на обновлива енергија
треба да се промовира поефикасно вработување на жени за производство на
нискојаглеродни технологии и услуги и за таа цел треба да се поттикне понатамошна
обука за жени и ранливи групи како што се стари лица, социјално исклучени лица, луѓе
кои живеат сами

Ризици

Ова е проект со среден ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежната дозвола, како и
од еколошки причини. Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор
за инвестиции во обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на исполнување
на одредени цели што државата ги презела во согласност со меѓународните договори

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија, Агенција за енергетика.
Министерство за транспорт и врски, МEPСПП,
Оператор на пренос на електрична енергија
Оператор на пазарот на електрична енергија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Приватни инвеститори
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PAM 46 Поддршка со повластена тарифа
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Изградба на нови мали хидроцентрали, ветер и биогас со повластени тарифи што ќе ја стимулираат градбата
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Снабдување со
енергија

Опсег

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040
година
 Акционен план за обновлива енергија/Национален план за енергија и клима
 Закон за енергетика
 Уредба за мерки за поддршка на ОИЕ
 Одлука за вкупна инсталирана моќност за повластени производители на електрична
енергија
 Правилник за повластени производители кои користат повластена тарифа
 Одлука за национална задолжителна цел за учество на ОИЕ во бруто
потрошувачката на енергија

Претпоставки

Преку стимулација со повластени тарифи, се предвидува до 2025 година дополнителен
капацитет од:

Електрани на ветер со моќност од 124 MW

Електрани на биогас од 13 MW

Мали хидроцентрали од 27 MW
ќе бидат изградени.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Уредба за мерките за поддршка на производство на електрична енергија од
обновливи извори на енергија донесена од Владата (5.04.2019).
 Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на
електрична енергија донесена од Владата (5.04.2019).
 Правилник за повластени производители кои користат повластена тарифа усвоен од
Регулаторната комисија за енергетика (06.06.2019)
 Доделен привремен статус на повластен производител (28.12.2020)

Електрани на ветер со моќност од 114 MW (ЕСМ 13 MW Богданци, THOR 36
MW, Свети Николе/Штип, Калтун 34 MW Демир Капија/Гевгелија, EUROING 30
MW Богданци)

Електрани на биогас од 4 MW

Мали хидроцентрали од 27 MW

- Предвидени чекори

 Се доделуваат нови повластени тарифи врз основа на правилото „прв дојден - прв
услужен“ за производителите на електрична енергија од подобни технологии за ОИЕ
сè додека не се достигне квотата утврдена за секоја технологија во Одлуката за
вкупниот инсталиран капацитет за повластени производители на електрична енергија
 Да се разгледа и евентуално да се дозволи со соодветниот закон можност за
откажување од доделената повластена тарифа во замена за стекнување сопственост
или продолжен период на концесија на изградената мала хидроелектрана
 Изградба на електрани
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

2021

2022

2023

2024

2025

12

33

73

145

145

Дополнителен
инсталиран капацитет
(MW)

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
220 M€


Финансии

Буџет

Извор на финансирање




150 милиони евра ветер -17 милиони евра ЕСМ заем од KfW, останатите се
приватни инвестиции,
16 милиони евра за биогас - приватни инвестиции
54 милиони евра за мали хидро - приватни инвестиции

ЕСМ (заем), приватни, стимулации преку сметки за потрошувачи

Надлежен субјект







Субјект за мониторинг

Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (279 за градежништво и О&М, од кои
најмалку 64 жени). Овие електрани ќе ја зголемат цената на електричната енергија
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Министерство за економија, Агенција за енергетика
Приватни инвеститори
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затоа што цената на производството, особено за ветер е двојно поголема во споредба
со сегашната цена на електричната енергија. Како резултат на тоа, треба да се
зголемат стимулациите за ранливите потрошувачи.
Поттикнете поддршка и инвестирање во мали и средни бизниси во сопственост на
жени, водени од жени и/или доминирани од жени преку модел заснован на заслуги за
испорака на инвестиции, што може да придонесе за внимателно спроведување на
мерката за поттикнување инвестиции и друга помош за индивидуални и други мали
бизниси како стратегија за зголемување на домашното производство на енергија.
Ова се проекти со среден ризик, бидејќи за некои од нив постои отпор од локалните
заедници. Од инспекторите се бара да ја контролираат изградбата на електраните,
особено отстранувањето на отпадот од градежништвото. Од друга страна, од
Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерството за
економија се бара да направат презентации, особено за хидроцентралите на
локалните заедници.

Ризици

PAM 47 Електроцентрали на биомаса (со можност за ТЕ-ТО)
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Оваа мерка ја разгледува изградбата на дистрибуирани мали централи на биомаса (CHP по избор) со стимулација преку
повластени тарифи. Покрај зголемувањето на уделот на ОИЕ со овие CHP, тие исто така треба да придонесат за зголемување на
флексибилноста на системот за електрична енергија и обезбедување на сигурност во снабдувањето. Предвидено е да се користи
биомаса на индустриски и комунален цврст отпад, земајќи ја предвид одржливоста на биомасата на национално ниво. Како дел од оваа
програма е направена топлинска карта на Македонија (Додаток IV).
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Снабдување со
енергија

Опсег

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040
година
 Закон за енергетика
 Уредба за мерки за поддршка на ОИЕ
 Одлука за вкупна инсталирана моќност за повластени производители на електрична
енергија
 Правилник за повластени производители кои користат повластена тарифа
 Одлука за национална задолжителна цел за учество на ОИЕ во бруто
потрошувачката на енергија

Претпоставки

 Преку стимулација со повластени тарифи, се предвидува до 2025 година да бидат
изградени централи за биомаса со моќност од 5 MW

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Уредба за мерките за поддршка на производство на електрична енергија од
обновливи извори на енергија донесена од Владата (5.04.2019).
 Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на
електрична енергија донесена од Владата (5.04.2019).
 Правилник за повластени производители кои користат повластена тарифа усвоен од
Регулаторната комисија за енергетика (06.06.2019)
 Привремен статус на повластен производител доделен на 3,15 MW (28.12.2020)

- Предвидени чекори

 Измени и дополнување на Уредбата за мерките за поддршка на производство на
електрична енергија од обновливи извори на енергија за да се обезбеди различен
третман (тарифа, период и сл.) за CHP што користат индустриски и комунален цврст
отпад
 Спроведување на планот за развој/изградба на регионални депонии
 Привлекување на инвеститорите со организирање на средби преку стопанските
комори
 Изградба на електрани
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

2021

2022

2023

2024

2025

/

/

3

5

5

Инсталиран капацитет
(MW)

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

14,9

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)

1,3

Буџет

8,3 M€

Извор на финансирање

Приватни, стимулации од буџетот на централната влада

Надлежен субјект
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 Приватни инвеститори
Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (18 за градежништво и О&М, од кои
најмалку 4 жени). Овие електрани ќе ја зголемат цената на електричната енергија,
четири пати во споредба со сегашната цена на електричната енергија. Сепак,
електричната енергија произведена од овие електрани е многу мала во споредба со
вкупното производство на електрична енергија.
Поттикнете поддршка и инвестирање во мали и средни бизниси во сопственост на
жени, водени од жени и/или доминирани од жени преку модел заснован на заслуги за
испорака на инвестиции, што може да придонесе за внимателно спроведување на
мерката за поттикнување инвестиции и друга помош за индивидуални и други мали
бизниси како стратегија за зголемување на домашното производство на енергија.

Ризици

Ова се проекти со среден ризик затоа што е многу тешко да се најде снабдувач на
биомаса за подолг период. Потребно е да се направи стратегија како за овој тип на
централи да се обезбеди долгорочно снабдување. Еден од начините е да се потпишат
договори со јавното претпријатие „Национални шуми“.
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PAM 48 Поддршка со премија
Главна цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство од обновливи извори на енергија
Опис: Изградба на сончеви и ветерни електрани со повластени премии тарифи за стимулирање на градбата
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Снабдување со
енергија

Опсег

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040
година
 Закон за енергетика
 Уредба за мерки за поддршка на ОИЕ
 Одлука за вкупна инсталирана моќност за повластени производители на електрична
енергија
 Одлука за национална задолжителна цел за учество на ОИЕ во бруто
потрошувачката на енергија
 Годишна програма за финансиска поддршка на производство на електрична енергија
од ОИЕ

Претпоставки

Преку стимулација со повластена премија, се предвидува до 2025 година да се изгради
дополнителен капацитет:

сончеви централи од 200 MW

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоена Уредба за мерките за поддршка на производство на електрична енергија од
обновливи извори на енергија, како и Одлука за вкупниот инсталиран капацитет за
повластени производители на електрична енергија (5.04.2019).
 Тендер за доделување договор за право на употреба на премија за електрична
енергија произведена од фотоволтаични централи изградени на земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија (21.07.2019)
 Тендер за доделување на право на употреба на премија за електрична енергија
произведена од фотоволтаични централи изградени на земјиште кое не е во
сопственост на Република Северна Македонија или на земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија на кое е утврдено право на употреба (2.10.2019)
 Врз основа на спроведените тендери, доделено е право на испорака на премии за PV
електрани со вкупно инсталирана моќност од 60 MW

- Предвидени чекори

 Изградба на фотоволтаични централи за кои е доделено право на употреба на
премија
 Спроведување на нови тендери за доделување договор за право на употреба на
премија за електрична енергија произведена од фотоволтаична централа изградена
на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија, во просек еднаш
годишно
 Спроведување на нови тендери за доделување на право на употреба на премија за
електрична енергија произведена од фотоволтаични централи изградени на земјиште
кое не е во сопственост на Република Северна Македонија или на земјиште во
сопственост на Република Северна Македонија на кое е утврдено право на употреба,
во просек еднаш годишно
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

2021
Инсталиран капацитет
(MW)

2022

2023

2024

2025

60

120

150

200

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато
Финансии

Заштеда на примарна
енергија (ktoe)
Буџет

140 M€

Извор на финансирање

Приватни, стимулации од буџетот на централната влада

Надлежен субјект

 Влада на Република Северна Македонија
 Министерство за економија
 Приватни инвеститори

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (940 за градежништво и О&М, од кои
најмалку 208 жени). Поттикнете поддршка и инвестирање во мали и средни бизниси во
сопственост на жени, водени од жени и/или доминирани од жени преку модел заснован
на заслуги за испорака на инвестиции, што може да придонесе за внимателно
спроведување на мерката за поттикнување инвестиции и друга помош за индивидуални
и други малите бизниси како стратегија за зголемување на домашното производство на
енергија.

Ризици

Ова е проект со среден ризик, иако неговата реализација може да се одложи како
резултат на долгата постапка за пренамена на земјиштето и градежната дозвола, како
и од еколошки причини. Институциите треба да соработуваат особено кога станува

TAF Western Balkans, December 2020 | 85

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
збор за инвестиции во обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на
исполнување на одредени цели што државата ги презела во согласност со
меѓународните договори. Дополнително, потребно е да се обезбедат средства од
буџетот за реализација на оваа мерка.
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PAM 49 Сончеви електрани на кров
Главна цел: Зголемување на капацитетот на домашното производство од обновливи извори на енергија и на енергетската ефикасност
Опис: Изградба на сончеви електрични централи на покрив, на приватни, како и на јавни згради, или потрошувачи или системи од кои
севкупната произведена електрична енергија ќе ја користат за сопствени цели или ќе се складира. Една од можностите за зголемување
на инсталираната моќност на сончевите покривни системи е преку заедници за обновлива енергија.
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Домаќинства,
комерцијален
сектор и
индустрија

Опсег

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Северна Македонија до 2040 година
 Закон за енергетика
 Правилник за ОИЕ

Претпоставки

 Предвидено е сончеви капацитети од 80 MW да бидат изградени до 2025 година

Статус на имплементација [идеја,
фаза на планирање, во фаза на
реализација]

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Усвоен Правилник за обновливи извори на енергија.
 Усвоени мрежни правила за дистрибуција
 Усвоена Програма за промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на
енергетската ефикасност во домаќинствата за 2021 година (планирани се субвенции)
 Преку проектот „Дизајн и имплементација на фотоволтаични системи во рурални
општини“ беа инсталирани ФВ системи на покривот на 108 јавни згради
 Неколку компании имаат инсталирано ФВ системи на покривот (како што се Витаминка,
Макпрогрес, Макс, АгроГама, Мактоас, Фротирка, Палтекс, Алпинком, Европа 92, АБМГ,
Фикопласт, Бирошеф)
 Неколку болници во Скопје имаат инсталирано ФВ системи на покривот (како што се
Поликлиника Букурест, болници Бит Пазар и Чаир)

- Предвидени чекори

 Измени и дополнување на Законот за енергетика, Законот за ДДВ и Правилникот за
ОИЕ за да се подобри законската рамка за нето-наплата и да се усогласат со
упатствата на EnC за потрошувачите
 Информативни кампањи
Индикативна траекторија

Индикатори

Прогрес

Инсталиран
капацитет (MW)

2021

2022

2023

2024

2025

20,9

30,1

42,7

59,8

82,2

Намалување на емисиите
(Gg CO2-eq)
Останато

Финансии

46,9

Заштеда на
примарна енергија
(ktoe)

10,6

Буџет

66 M€

Извор на
финансирање

Приватни, донатори, субвенции од национален и локален буџет, фонд за ЕЕ
Субвенции има за 2021 година.
Надомест на дел од трошоците за набавка и инсталација на фотоволтаични панели за
производство на електрична енергија до 4 kW за сопствена потрошувачка за домаќинства,
на зграда на која има право на сопственост или употреба до 30%, но не повеќе од 62.000
денари по домаќинство за 2021 година, во вкупен износ од 8.000.000 денари.

Надлежен субјект









Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Влада на Република Северна Македонија
Регулаторна комисија за енергетика
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Министерство за финансии
Електродустрибуција Скопје
Добавувачи на електрична енергија
Крајни корисници на електрична енергија
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Родова еднаквост и социјална
инклузија

Потенцијал за нови зелени работни места (376 за градежништво и О&М, од кои
најмалку83 жени). Во Програмата за промоција на обновливи извори на енергија и
подобрување на енергетската ефикасност кај домаќинствата, ранливите домаќинства
треба да бидат поддржани со над 30% од инвестициите. Подружниците треба да бидат
избрани врз основа на заслугите и степенот на ранливост, вклучувајќи пол, возраст, ниво
на приход, место на живеење и дали лицето живее сам или не.

Ризици

Пазарот на електрична енергија за домаќинства не е развиен, така што скоро сите
домаќинства се снабдуваат од универзалниот снабдувач. Во Правилникот за ОИЕ има
исклучок за домаќинствата што ги доставува универзалниот снабдувач. Всушност, тие не
можат да бидат „prosumers“. Сепак, тие можат да инсталираат PV на нивните покриви, а
електричната енергија можат да ја користат само за сопствени цели. Потребни се
материјали за промоција на кампањите.

5.4 Истражување, иновации и конкурентност
PAM 50 Паметни заедници
Главна цел: Развивање на пилот паметни заедници
Опис: Паметните академски кампуси можат да имаат примерна улога каде што сите напредни концепти и принципи од паметните
енергетски системи може да се тестираат со цел проширување од поголем обем. Други примери на ниво на општина, исто така, можат
да имаат репрезентативна улога, на пр. пилот-проекти за паметни енергетски заедници.
Временска рамка

Тип

2020 – 2030

Образовна, техничка

Сектор

Гасови

Образование,
енергетика

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Закон за енергетика

Претпоставки

/

Статус на имплементација

 Во фаза на имплементација

Опсег

CO2, CH4, N2O

Национален

- Преземени чекори

 Фотоволтаични централи се инсталирани на Факултетот за електротехника
информациски технологии
 Фотоволтаични централи на Универзитетот во Југоисточна Европа
 Општина Карпош разви студија за потенцијалот на локалната енергетска заедница
 Проект за зелените зони „Go Green“

- Предвидени чекори

 Паметни енергетски заедници на локално/општинско ниво
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

2021

2022

2023

2024

2035

Број на паметни
заедници
Буџет

Финансии

и

Извор
финансирање

Зависи од типот на паметна заедница
на

 Донатори
 Хоризонт 2020, Хоризонт Европа и други фондови на ЕУ и програми за истражување

Надлежен субјект

 Универзитети (или средни училишта)
 Локални самоуправи/општини

Субјект за мониторинг

 Министерство за образование и наука
 Министерство за економија
 Локални самоуправи/општини

Родова еднаквост и социјална
инклузија

 Македонија е прва земја во Европа според процентот на жени истражувачи во вкупниот
број на истражувачи (http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-inscience-2019-en.pdf)
 Да се даде поддршка и да се инвестира во средни и мали бизниси во сопственост на
жени, водени од жени и/или доминирани од жени во енергетскиот сектор

Ризици

Недоволно развиен капацитет и свест за аплицирање за добивање на финансии. Потребно
е одржување на работилници и обуки.
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PAM 51 Учество во развој на технологии и мерки на енергетска транзиција
Главна цел: Насочување на технологиите и мерките за енергетска транзиција во националните приоритети за истражување и
истражување
Опис: Развојот на секторските стратегии и планови за наука и истражување и развој и треба да се реализира во соработка помеѓу
Министерството за образование и наука и релевантните чинители во енергетиката, со цел да се даде приоритет на технологиите и
мерките за енергетска транзиција. Истото е потребно за програмите во Фондот за развој на иновации и технологија.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Истражувачка

Сектор

Гасови

Енергетика,
истражување,
економија

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

 Стратегија за иновации, 2012-2020 година
 Закон за иновативна активност
 Годишни програми на Фондот за развој на иновации и технологија

Претпоставки

/

Статус на имплементација

Фондот за развој на иновации и технологија веќе објави два јавни повика за
истражување на климатските промени и локалното загадување

Преземени чекори

 24 проекти поврзани со енергијата поддржани од FITD во 2020 година
 Започнат процесот за развој на Стратегијата за паметна специјализација
(извршени квалитативни анализи и предложена декарбонизација на
енергетскиот сектор како една од приоритетните области).

Предвидени чекори

 Нови јавни повици што ќе ги објави FITD
 Финализирање на Стратегијата за паметна специјализација
Индикативна траекторија

Индикатори

Прогрес

Финансии

2021

2022

2023

2024

2030

Број на истражувачки проекти
за развој на технологии и
мерки на енергетска
транзиција
Буџет

/

Извор на финансирање

 Фонд за иновации и развој на технологија
 Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, други фондови на ЕУ
 Донатори

Надлежен субјект

 Министерство за образование и наука
 Фонд за иновации и развој на технологија
 Стопанска комора

Субјект за мониторинг

 Министерство за образование и наука

Родова еднаквост и социјална инклузија

 Македонија е прва земја во Европа според процентот на жени истражувачи во
вкупниот број на истражувачи
(http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019en.pdf)
 Да се даде поддршка и да се инвестира во средни и мали бизниси во
сопственост на жени, водени од жени и/или доминирани од жени во
енергетскиот сектор

Ризици

Иако самата мерка нема потенцијален ризик, а неговата имплементација само ќе
ги зајакне истражувачките и иновативните активности во земјата кон
декарбонизација на енергетскиот сектор, сепак потребно е да се создадат услови
за младите истражувачи да останат во државата.
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PAM 52 Зголемување на нивото на образование за потребата од одржлива енергија
Главна цел: Прилагодување на наставните програми поврзани со енергијата на сите образовни нивоа за да одговараат со трендовите
на енергетска транзиција
Опис: Развојот на свеста за одржлива енергија од најниските нивоа на образование и да се вклучи во наставните програми на сите
основни, средни и терцијарни нивоа на образование. Покрај тоа, стимулирањето на науката и образованието во енергетската транзиција
ќе помогне во мобилизирање на постојните и градење на нови истражувачки капацитети, како и подобра интеграција во европската
област за истражување (ERA) во енергетски теми.
Временска рамка

Тип

Сектор

Образовна,
регулаторна

2021 – 2025

Гасови

Образование

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти







Претпоставки

/

Статус на имплементација

/

Преземени чекори

/

Предвидени чекори

 Честа ревизија/ажурирање на наставните програми поврзани со енергијата за
вклучување на светските трендови и иновативните технолошки пристапи
поврзани со енергетската транзиција.
 Развој на Акциска агенда на највисоко ниво на образование (за универзитети)
што ќе ги потенцира најдобрите практики и ќе предложи нови активности за
истражување и образование за да се постигне енергетска транзиција.
 Измена на наставната програма на образованието на сите образовни нивоа,
особено основното и високото образование, да се воведат модули за одржлива
енергија и прашања за климатските промени во рамките на постојните предмети
или како посебен предмет во рамките на активностите за воннаставната
програма
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

Финансии

Стратегија за образование за периодот 2018-2025 година
Закон за основно образование
Закон за средно образование
Закон за високо образование
Стратешки план на Министерството за образование и наука, 2021 -2023 година

2021

2022

2023

2024

2025

Број на наставни планови и
програми
за
одржливи
енергетски потреби
Буџет
Извор на финансирање

 Буџет на централната влада, донатори

Надлежен субјект

 Министерство за образование и наука
 Биро за развој на образованието
 Универзитети, средни училишта и основни училишта

Субјект за мониторинг

 Министерство за образование и наука (Биро за развој на образованието)

Родова еднаквост и социјална инклузија

 Македонија е прва земја во Европа според процентот на жени истражувачи во
вкупниот број на истражувачи
(http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019en.pdf)
 Да се даде поддршка и да се инвестира во средни и мали бизниси во
сопственост на жени, водени од жени и/или доминирани од жени во
енергетскиот сектор

Ризици

Низок ризик, отсуство на консултации со претставници од техничките науки во
процесите на развој на национални образовни програми, особено за пониските
нивоа на образование.
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PAM 53 Меѓусекторска и географска мобилност на истражувачите
Главна цел: Поттикнување на меѓусекторската и географската мобилност на истражувачите
Опис: Потребен е трансфер на знаење и искуство меѓу истражувачи од индустријата и академијата, како и влезна и излезна мобилност
за градење на внатрешни капацитети. На пример, на највисоко ниво на образование, докторските студии во индустрии можат да бидат
промовирани како алатка за поддршка на науката водена од индустријата.
Временска рамка

Тип

Сектор

Образовна,
регулаторна

2021 – 2025

Гасови

Образование,
енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национална

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти






Претпоставки

/

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

Факултетот за електротехника и информациски технологии го воспостави
INNOFEIT, место каде што вработените во факултетот, студентите и
претставниците на компаниите можат да комуницираат, да се вмрежуваат и да
пренесат знаење на технологии и иновации. Целта на INNOFEIT е да го подобри,
зајакне и стимулира трансферот на знаење.

Предвидени чекори

 Организирање на работилници за обука и вмрежување (Денови на мобилност
на истражување и кариера)
 Формирање на мрежи (хабови) со кои ќе се олесни меќусекторската соработка
на академскиот сектор со индустријата.
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес
Финансии

Закон за основно образование
Закон за средно образование
Закон за високо образование
Стратегија за образование за периодот 2018-2025 година

2021

2022

2023

2024

2025

Број на доктори во индустрија
Буџет

/

Извор на финансирање

 Индустриски компании
 Донатори

Надлежен субјект

 Универзитети
 Индустриски компании

Субјект за мониторинг

 Министерство за образование и наука
 Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална инклузија

 Македонија е прва земја во Европа според процентот на жени истражувачи во
вкупниот број на истражувачи
(http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs55-women-in-science-2019en.pdf)
 Да се даде поддршка и да се инвестира во средни и мали бизниси во
сопственост на жени, водени од жени и/или доминирани од жени во
енергетскиот сектор

Ризици

Нема потенцијален ризик. Може само да ја подобри соработката помеѓу
индустријата и академските институции
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PAM 54 Зголемување на улогата на мали и средни претпријатија во енергетската транзиција
Главна цел: Поттикнување на секторот за мали и средни претпријатија (МСП) да го диверзифицираат своето портфолио на услуги и
производи во ОИЕ и ЕЕ
Опис: За поддршка на поголема вклученост на локалните мали и средни претпријатија во енергетската транзиција, потребно е да се
промовира понатамошно проширување на проектите за ОИЕ и мерките за ЕЕ во целина, особено преку финансиски механизми, како и
зелени јавни набавки за иновативни производи. Приватните инвестиции во ОИЕ и ЕЕ ќе бидат охрабрени со структурирање на
инструментите за финансирање со компоненти на грантот за да се намали ризикот од приватни инвестиции во непроверени, но
ветувачки технологии за чиста енергија или деловни модели. Покрај тоа, потребна е техничка помош за МСП со цел да се олесни
пристапот на претпријатијата до надворешни услуги. Ова ги опфаќа областите на надворешно истражување и развој, тестирање, дизајн,
упатства и обуки, истражување на пазарот, деловни консултации, итн.
Временска рамка

Тип

Сектор

Истражувачка,
техничка,
доброволна

2021 – 2025





Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

Гасови

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Закон за иновативна активност
Закон за енергетика
Закон за енергетска ефикасност
Национални акциони планови за енергетска ефикасност (NEEAPs)

Методологија

/

Претпоставки

/

Статус на имплементација

/

Преземени чекори

 Фондот за развој на иновации и технологија (FITD) веќе објави јавни повици за:
o Доделување средства преку Ваучери за иновации
o Инструмент за поддршка - Кофинансирани грантови за технолошки развој
o Инструмент за поддршка - кофинансирани грантови за комерцијализација на
иновации
 Пристап до фондовите на ЕУ (како COSME, InnovFin EIB, EIF, итн.) преку
локални финансиски институции како што се банки, ризични капиталисти

Предвидени чекори

 Продолжување на инструментите за поддршка преку FITD
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

Финансии

2021

2022

2023

2024

2025

Број на иновации/патенти во
областа на чиста енергија
Буџет

/

Извор на финансирање

 Фонд за иновации и развој на технологија (FITD)
 Грантови
 Приватни инвестиции

Надлежен субјект

 Мали и средни бизниси

Субјект за мониторинг

 Министерство за економија
 Фонд за иновации и развој на технологија (FITD)

Родова еднаквост и социјална инклузија

Да се даде поддршка и да се инвестира во средни и мали бизниси во сопственост
на жени, водени од жени и/или доминирани од жени во енергетскиот сектор

Ризици

Низок до среден ризик. Потенцијални ризици може да бидат ограничениот пристап
на малите и средните претпријатија до финансиски ресурси и јазот во знаењето
на малите и средните претпријатија кои работат во енергетската област за
различни аспекти на иновациската активност (вклучително и финансии и други
форми на поддршка за различни фази на процесот) заради динамика на развој на
енергетските индустрии во последниве години. Исто така, друг потенцијален ризик
за успешна технолошка адаптација на малите и средните претпријатија може да
биде достапноста на технолошки обучена работна сила во економијата.
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PAM 55 Користење на средствата од меѓународни донатори
Главна цел: Зголемување на компетентноста при привлекување меѓународни донаторски фондови
Опис: Со цел да се поддржи зголемувањето на апсорпцијата на донаторските средства, одговорните министерства треба да обезбедат
формирање на ефективни единици за управување со проекти, составени од мултидисциплинарни службеници кои ќе бидат вклучени во
процедурите за планирање, проценка и следење.
Временска рамка

Тип

Сектор

Техничка,
регулаторна

2021 – 2025

Гасови

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти

/

Претпоставки

/

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Учество во регионални иницијативи/програми на донатори за техничка помош
(GEFF, GGF, ORF-EE, REEP и REEP Plus, WB EDIF, итн.)
 Учество на програми за финансирање на ЕУ за истражување и истражување
(Хоризонт 2020, COST, COSME, итн.)
 Искористување на други меѓународни фондови (GCF, GEF)
 Изразен интерес за учество во Хоризонт Европа
 30 (учества на Хоризонт 2020 *), 4,44 милиони (во Хоризонт 2020 *)

Предвидени чекори

 Воспоставување на единици за управување со проекти како дел од
министерствата што ќе ги следат расположливите меѓународни донаторски
фондови, ќе изразат интереси за учество во донаторски програми, ќе ги
промовираат повиците според релевантните донаторски програми, ќе го следат
напредокот на спроведувањето на проектите итн.
Индикативна траекторија

Индикатори
2021

2022

2023

2024

2025

Број на потпишани проекти во
областа на енергетиката
Прогрес

Финансии

Добиено финансирање
проекти
поврзани
енергетика (евра)

за
со

Буџет

/

Извор на финансирање

 Буџет на министрерства

Надлежен субјект






Министерство за науки и образование
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Кабинет на заменик претседател на Владата задолжен за економски прашања
и координација на економските сектори
 Министерство за финансии
 Секретаријат за европски прашања

Субјект за мониторинг

 Министерство за финансии
 Секретаријат за европски прашања

Родова еднаквост и социјална инклузија

Да се даде поддршка и да се инвестира во средни и мали бизниси во сопственост
на жени, водени од жени и/или доминирани од жени во енергетскиот сектор

Низок до среден ризик. Недостатокот на капацитет за користење на средствата
или нивното несоодветно управување може да го попречат спроведувањето на
предложените политики и мерки.
*Забелешка: Учеството на Хоризонт 2020 го опфаќа периодот 2014-2020 година
Ризици
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5.5 Правни и регулаторни аспекти
PAM 56 Воведување данок на СО2
Главна цел: Поттикнување на намалување на емисиите на СО2
Опис: Воведување данок на СО2 со цел да се стимулираат инвестициите во ОИЕ, да се обесхрабрат инвестициите во фосилни горива
и да се зголеми пенетрацијата на мерките за енергетска ефикасност.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Регулаторна

Сектор

Гасови

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти








Претпоставки

 Постепено воведување данок на СО2 во 2023 година врз основа на предвидените
цени од WEO од 2017 година и паралелно зголемување на прекуграничниот
капацитет кој се нуди на аукција

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Закон за енергетика
Подзаконски акти за обновлива енергија
Закон за климатско дејствување
Закон за животна средина
Закон за акциза

- Преземени чекори







Нацрт-верзија на Законот за климатски промени
Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Студија и патоказ за воведување данок на СО2 во Македонија поддржан од UNDP
Студија за воведување данок на СО2 во Македонија поддржана од Светска банка
Со членот 185-а од Законот за животна средина се воведува компензација за
производство на енергија од фосилни горива и компаниите плаќаат 0,007 ден/ MWh

- Предвидени чекори






Усвојување на Законот за климатско дејствување
Усвојување на Стратегијата за климатско дејствување
Усвојување на Националниот план за енергетика и клима
Вклучување на препорака од студиите изработени од UNDP и Светска банка
Индикативна траекторија

Индикатори

Прогрес

Финансии

2021

2022

2023

2024

2030

Воведување на данок на
јаглерод
kt CO2 емисии платени
под данок на јаглерод

3772

Буџет

n/a

Извор на финансирање

Преки сметките на потрошувачките.

Надлежен субјект







Субјект за мониторинг

Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за финансии

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Оваа мерка ќе ја зголеми цената на горивата во Македонија, особено цената на
електричната енергија. Како резултат на тоа, треба да се зголемат стимулациите за
ранливите потрошувачи. Оваа програма за ранливи потрошувачи на енергија, во
дефинирање категории на ранливи потрошувачи на енергија и воведување соодветни
мерки за нивно помагање, треба да потврди дека жените, старите лица, луѓето што
живеат сами и оние со ниски примања претставуваат ранлива категорија потрошувачи
на македонскиот пазар на енергија и треба да воведат специфични родови мерки за
помош.

Ризици

Воведувањето данок на јаглерод ќе зависи од волјата на политичките партии во
Република Северна Македонија, поддршката од граѓанскиот сектор како и од
ситуацијата во другите земји на EnC. Потребно е да се спроведат информативни
кампањи за да се зголеми свесноста кај граѓаните за потребата од воведување на
ваков данок, како и потребата од меѓународна поддршка во спроведувањето на овој
данок.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за економија, Агенција за енергетика
Министерство за финансии
Регулаторна комисија за енергетика
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PAM 57 Програма за праведна транзиција
Главна цел: Развој на програми за општествено одговорна и праведна транзиција
Опис: Во зависност од избраното ниво на транзиција од конвенционална енергија, важно е да се развијат програми за општествено
одговорна и праведна транзиција за ублажување на негативните ефекти од поврзаните загуби на работни места во погодените региони.
Таквите програми треба да дадат одговор како да се распоредат вработените на други работни места и да се стимулираат нови
можности за работа во различни сегменти на економијата во погодениот регион, преку инвестирање во, но не ограничувајќи се на,
технологии и услуги со низок јаглероден производ и треба да се направат во широки консултации со пристап оддолу нагоре.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Сектор

Регулаторна

Гасови

Енергетика

Опсег

CO2, CH4, N2O

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти












Претпоставки

 Осломеј е деактивиран во 2023 година
 Битола се затвора во периодот 2025-2027 година

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Националенl

Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018-2023)
Програма за вработување и социјални реформи
Закон за енергетика
Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност
Закон за рударство
Документи од проектот кои работат во оваа област
Колективен договор за енергетска индустрија
Програми за локален економски развој на погодените региони,
Планови за образование на возрасни во регионите.

Преземени чекори









Предвидени чекори

 Рекултивација на напуштените рудници за јаглен
 Изградба на нови централи за ОИЕ
 Потенцијал за прекугранична соработка со Грција во рамките на ЕУ. Тие имаат
детална анализа и програма за укинување на јагленот во 2028 година и планот е да се
изгради PVPP од 2 GW. Потребно е да се потпише Меморандум за разбирање.
 Отворање на широк процес на консултации на локално ниво за проценка на потребите
за правилна транзиција на погодениот регион

Проект на EBDP за праведна транзиција во регионот на Кичево (Осломеј)
НВО проект за праведна транзиција во регионот на Кичево (Осломеј)
120 MW PVPP во Осломеј
160 MW PVPP во Битола
100 MW PVPP во Тиквеш
Проект на ЕУ за праведна транзиција во Македонија
Проект на проект на Европската комисија на Секретаријатот на иницијативата за
региони во транзиција на јаглен на земјите од Западен Балкан и Украина

Индикативна траекторија

Индикатори

2021

2022

2023

2024

2035

Програмата е усвоена
Прогрес

Финансии

Програмата е
имплементирана
Буџет

n/a

Извор на финансирање

АД ЕСМ, државен буџет, донатори, Фонд за праведна транзиција на Светска банка

Надлежен субјект












Субјект за мониторинг

Министерство за економија
Министерство за труд и социјална заштита

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Самата програма го намалува социјалниот ризик доколку се примени со соодветен
процес на консултации и со соодветна проценка на потребите. Не треба да се дозволи
вработените во рудници и централи за јаглен да останат без приход, туку соодветно да
бидат распоредени на други позиции или да се обучуваат за вршење други задачи или
да бидат обучени за да се приклучат на другите гранки на економијата. Потребно е да се
стимулирааат локални можности за работа во различни гранки на економијата за
пропорционално насочување на мажи и жени како корисници

Ризици

Отпорот на вработените и стравот од губење на нивните работни места е најголем ризик
за оваа мерка, затоа е од најголема важност да се обезбедат широки консултации
користејќи го пристапот оддолу-нагоре за да се осигури дека засегнатото население и
вработените ја разбираат промената, како таа ќе влијае на нив и ќе почувствува
сопственост на промената и решенијата како резултат на вклучувањето во планирањето
на процесите.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија/Државен инспекторат одговорен за рударството
Министерство за труд и социјална заштита
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за локална самоуправа
ЗЕЛС
Агенција за вработување на Република Северна Македонија
Синдикат на вработените во енергетската индустрија
Општина Кичево, Битола и Новаци

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development

TAF Western Balkans, December 2020 | 96

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 58 Усвојување на годишна програма за ранливи потрошувачи
Главна цел: Заштита на ранливите клиенти.
Опис: Имплементацијата на целите на стакленички гасови и ОИЕ ќе ја зголеми цената на електричната енергија како што е опишано во
Поглавје 4 Интерен пазар на енергија. Имајќи го ова предвид, потребна е програма за ранливи потрошувачи што ќе ги заштити од
ценовните удари.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Сектор

Регулаторна

Гасови

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти






Претпоставки

Оваа рана програма треба да ги дефинира категориите на ранливи потрошувачи и
придружните мерки, вклучително и финансиска поддршка и одговорни институции
за реализација на програмата

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

Првата програма ја донесува Владата

Предвидени чекори

Подготовка и усвојување на програмата (секоја година)
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес
Финансии

Закон за енергетика
Закон за социјална заштита
Посебни правила за снабдување со електрична енергија, гас и топлина
Програма за ранливи потрошувачи за 2020 година

2021

2022

2023

2024

2025

Програмата е усвоена
Буџет

Различен за секоја година

Извор на финансирање

Буџет и потенцијални донатори, Фонд за енергетска ефикасност

Надлежен субјект

 Министерство за економија
 Министерство за труд и социјална заштита
 Снабдувачи на електрична енергија, гас и топлина

Субјект за мониторинг

 Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

 Поддршка на ранливите домаќинства
 Воведување на специфични родови мерки за помош на жени, бремени жени,
стари лица, луѓе кои живеат сами, фамилии со мали деца, граѓани со посебни
потреби и оние со ниски примања претставуваат ранлива категорија
потрошувачи

Ризици

Самото усвојување на програмата нема ризик, но потребно е да се обезбедат
средства за нејзина реализација. За таа цел потребно е Министерството за
економија, заедно со Министерството за финансии и други надлежни
министерства навремено да ја изготват програмата.
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PAM 59 Идентификување на соодветни локации за сончеви и ветерни централи
Главна цел: Изработка на методологија за избор на најсоодветна локација за сончеви и ветерни централи
Опис: Избегнување на прекумерно оштетување на природата. Владата, енергетските компании и невладините организации можат да
дадат приоритет на земјишни области што веќе биле вознемирени од индустриска активност, како што се рудници или каменоломи. На
територии кои биле историски зависни од производството на јаглен, осиромашениот јаглен и другите рудници може да се користат за
оваа намена. Покрај тоа, за соларните и ветерните електроцентрали е важно да се најдат соодветни локации, кои не се еколошки
чувствителни (на пример, живеалишта на птици и лилјаци).
Временска рамка

Тип

2021 – 2022

Техничка

Сектор

Гасови

Опсег

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти






Претпоставки

 Осломеј е деактивиран во 2023 година
 Битола е деактивирана во периодот 2025-2027 година

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Стратегија за развој на енергетика на Република Северна Македонија до 2040 година
Закон за енергетика
Закон за животна средина
Документи од проектот кои се во оваа област

- Преземени чекори

 Следниве локации и PV-централи се веќе идентификувани и се во изградба или
планирани да бидат изградени:

120 MW PVPP во Осломеј

160 MW PVPP во Битола

100 MW PVPP во Тиквеш

9 MW PVPP во Леуново

16 MW PVPP во Богданци

50 MW ветер PP во Богданци

40 MW ветер PP Коприсница

40 MW ветер PP Петрово
 Заштита на природата заедно со МАНУ и Еко Свест склучи договор за методологија за
развој на одредена земја за избор на соодветна локација за изградба на PV, ветер и
мали хидроцентрали

- Предвидени чекори

 Да се развие методологија за соодветно/квалификувано идентификување на
локацијата, пред измена на Законот за енергетика или Законот за животна средина
 Воведување на ИТ систем за олеснување на процесот на идентификација и евентуално
вклучување на интерактивна мапа
 Спроведување на методологијата при подготовка на тендери за доделување премии
или ЈПП или други форми, иако ќе се изградат нови производствени капацитети за ОИЕ
Индикативна траекторија

Индикато
ри

2021

2022

Прогрес

Развиена методологија

Финанси
и

Буџет

n/a

Извор на финансирање

Заштита на природата, донатори

2023

2024

2025

Надлежен субјект











Субјект за мониторинг

 Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Подобрување на донесувањето одлуки и управувањето со средствата и работната сила
во енергетскиот сектор во земјата, делумно со вклучување на квалификувани жени во
трудот и учеството во управувањето на сите единици во синџирот на снабдување со
енергија и преку обука на повеќе жени.

Ризици

Достапноста на податоците може да биде проблем. Соработката со институцијата е многу
ценета.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија
АД Македонски електрани (ЕСМ АД)
Министерство за животна средина и просторно планирање
Агенција за просторно планирање
Донатори
Заштита на природата
МАНУ
Еко Свест

TAF Western Balkans, December 2020 | 98

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy Development
PAM 60 Урбанизација на земјиштата во Македонија соодветни за изградба на фотоволтаични централи
Главна цел: Идентификација и урбанизација на земјиштето сопственост на Република Северна Македонија, соодветно за изградба на
фотоволтаични централи
Опис: Во многу мерки се забележува дека проектите може да се одложат како резултат на долгите процедури за пренамена на
земјиштето и градежната дозвола. Кога ќе се избере соодветна локација за изградба на електрани на државно земјиште или земјиште
во сопственост на ЕСМ, постапките за пренамена на земјиштето треба да започнат веднаш.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Техничка

Сектор

Гасови

Опсег

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти







Претпоставки

 Институциите треба да соработуваат особено кога станува збор за инвестиции во
обновливи извори на енергија, што пак се однесуваат на исполнување на одредени
цели што државата ги презела во согласност со меѓународните договори

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040 година
Закон за енергетика
Закон за животна средина
Закон за градба
Закон за просторно и урбанистичко планирање

- Преземени чекори

 Урбанизација на земјиштето во Свети Николе и Македонски Брод

- Предвидени чекори

 Урбанизација на земјиштето во Битола, Тиквеш, Богданци, Миравци
 Урбанизација на локацијата избрана во мерката „Идентификација на соодветни локации
за сончеви и ветерни електрани“
Индикативна траекторија

Индикато
ри
Прогрес
Финанси
и

2021

2022

2023

2024

2025

Урбанизација на
избраната локација
Буџет

n/a

Извор на финансирање

 Влада на Република Северна Македонија

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

 Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Подобрување на донесувањето одлуки и управувањето со средствата и работната сила
во енергетскиот сектор во земјата, делумно со вклучување на квалификувани жени во
трудот и учеството во управувањето на сите единици во синџирот на снабдување со
енергија и преку обука на повеќе жени.

Ризици

Бирократија и долги процедури

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија
Агенција за просторно планирање
Министерство за животна средина и просторно планирање
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PAM 61 Поедноставување на процедурите за инвестиции во ОИЕ
Главна цел: Олеснување на одлуката за инвестирање во изградба на капацитети за производство на ОИЕ и забрзување на процесот на
инвестирање
Опис: Одлуката за инвестиција понекогаш е водена од нивото на административен товар со кое ќе се соочи инвеститорот. За таа цел,
инвестирањето во капацитети за генерирање ОИЕ во земјата е оптоварен и одзема многу време (многу административни процедури
треба да се завршат и институциите да се справат), што може да се насочат. Одредени постапки се поедноставени во последните
неколку години, со што се намалува просечниот период на инвестиција од 36 на 24 месеци. Сепак, потребно е и понатамошно
поедноставување на постапките и усогласување на нивната имплементација во различни институции. Спроведувањето на оваа мерка
опфаќа измени во законодавството во врска со планирањето, конверзијата и управувањето со земјиштето..
Временска рамка

Тип

Сектор

Регулаторна,
политичка

2021 – 2022

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Гасови

Опсег

Сите сектори

Национален






Стратегија за развој на енергетиката на Македонија до 2040 година
Закон за урбанистичко планирање
Закон за земјоделско земјиште
Закон за градежно земјиште, Правилник за надоместок за уредување на градежно
земјиште со комунална инфраструктура
 Закон за градење

Претпоставки
Статус на имплементација [идеја,
фаза на планирање, во фаза на
реализација]

Фаза на планирање
Специфичните предлози за измени во законската рамка со цел насочување на процесот
на инвестирање во ОИЕ се во фаза на разгледување од страна на креаторите на
политиките

- Преземени чекори

- Предвидени чекори

 Изготвување и усвојување измени и дополнувања на следниве законски акти:

Закон за урбанистичко планирање - поедноставување на постапките за
издавање извод од урбанистички план и услови за планирање на просторот

Закон за земјоделско земјиште - поедноставување на постапката за давање
согласност за претворање на земјоделството во градежно земјиште и/или негово
спојување со постапката за утврдување закуп на градежно земјиште во државна
сопственост

Закон за градежно земјиште, Правилник за надоместок за уредување на
градежно земјиште со комунална инфраструктура - поедноставување на
постапката за утврдување закуп на градежно земјиште во државна сопственост и
промена на начинот на утврдување на надоместокот за уредување на
градежното земјиште

Закон за градење - појасна категоризација на енергетски објекти и објекти,
појасни правила за постапката со дозвола за градење за поставување сончеви
панели на покриви и за реновирање на фасади на згради
Индикативна траекторија

Индикатори

2021

2022

2023

2024

2035

Закон за
урбанистичко
планирање
Прогрес

Закон за
земјоделско
земјиште
Закон за градежно
земјиште
Буџет

Финансии

Извор на
финансирање

Донатори, Национален буџет

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

Министерство за економијa

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Идните вработувања на Одделот за енергетика и Агенција за енергетика на ова
Министерство треба да го поздрават вклучувањето на квалификувани жени и другите
маргинализирани групи и треба да поттикнуваат натамошна обука за жени.
Стратегијата може да го поддржи овој повик за внимание на половите со податоците
поделени по пол кои покажуваат дека жените се високо квалификувани во областите
релевантни за пренос на енергија и животната средина.

Ризици

Неподготвеност кај јавните институции и нивниот персонал да се откажат од одредена
законска моќ и да направат измени во работните процедури. Потребно е kонтинуирана
работа (обука, информативни сесии) со раководството и персоналот од одговорните јавни
институции за прифаќање и справување со рационалните процедури.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за транспорт и врски
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Локална самоуправа
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PAM 62 Понатамошен развој на системот за гаранции за потекло
Главна цел: Зголемена употреба на гаранции за потекло како дополнителен поттик за производство на енергија од ОИЕ
Опис: Гаранциите за потекло се предвидени како дополнителна стимулативна мерка достапна за производителите на енергија
(електрична енергија и CHP) кои не користат мерки за поддршка на ОИЕ (повластена тарифа и повластена премија). Во системот што
треба да се развие, треба да се задоволи целосно функционалниот број на предуслови.
Временска рамка

Тип
Техничка,
регулаторна

2021 – 2023
Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

Сектор
Снабдување со
енергија

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Националенl

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година
 Закон за енергетика
 Правилник за ОИЕ

Претпоставки
Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Правилник за ОИЕ усвоен во 2018 година
 Студија со можности за зголемена употреба на Гаранциите за потекло развиена во
2020 година и користена како водечки документи за понатамошни активности
 Измени и дополнувања на Законот за енергетика кои ќе ја подобрат правната рамка
изготвена во јануари 2021 година

- Предвидени чекори

 Изготвување на нови или изменување и дополнување на следните подзаконски акти:

Правилник за ОИЕ (измени и дополнувања)

Уредба за гаранции за потекло (нов, ќе ја донесе Владата)

Правила за управување со системот за гаранции за потекло (нов, ќе ги донесе
МЕМО)
 MEMO да развие/распореди функционална ИТ платформа за регистрирање на
издавање и трансфер на гаранции за потекло или да се приклучи на иницијативата на
EnC за воспоставување и употреба на регионална платформа за гаранции за потекло
 МEMO за започнување на постапката за членство во Здружението на тела што
издаваат (AIB)
 Спроведување на промотивна кампања за насочување кон големите потрошувачи на
електрична енергија и општествено одговорни компании за да им се презентираат
придобивките од купувањето гаранции за потекло
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес

2021

2022

2023

2024

2025

Донесување на измени
и дополнувања на
подзаконите
MEMO да започне
постапка за членство во
AIB

Финансии

Буџет
Извор на финансирање

MEMO, трговци, снабдувачи на електрична енергија, потрошувачи

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

Министерство за економија, Агенција за енергетика

Родова еднаквост и социјална
инклузија

Идните вработувања на Одделот за енергетика и Агенција за енергетика на ова
Министерство треба да го поздрават вклучувањето на квалификувани жени и другите
маргинализирани групи и треба да поттикнуваат натамошна обука за жени.
Стратегијата може да го поддржи овој повик за внимание на половите со податоците
поделени по пол кои покажуваат дека жените се високо квалификувани во областите
релевантни за пренос на енергија и животната средина.

Ризици

 Бавен процес на развој/набавка и ширење на електронската платформа за
администрирање на гаранциите за потекло.
 Издадените гаранции за потекло не може да се пренесат на земја-членка на ЕУ
 Мал интерес кај производителите на електрична енергија и / или крајните корисници за
издавање и / или трансфер на гаранции за потекло
Активности за ублажување на ризикот:
 Одговорната институција за администрирање на гаранциите за потекло треба да
набави или да се приклучи на постоечка платформа
 Да се започни процесот на приклучување кон AIB што е можно побрзо
 Спроведете кампања меѓу големиот број на производители на електрична енергија и
корпоративни општествено одговорни компании за придобивките од трговијата со
гаранции за потекло.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија, Агенција за енергетика
МЕМО
Трговци и снабдувачи со електрична енергија
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PAM 63 Имплементација на Директивата 2018/2001 за унапредување на употребата на енергија од обновливи извори
Главна цел: Обезбедување правна рамка за понатамошен развој на ОИЕ.
Опис: Директивата за ОИЕ 2018/2001 на европско ниво поставува нова обврзувачка цел за обновлива енергија од најмалку 32% до 2030
година што може да се зголеми како предмет на ревизија во 2023 година, како и ажурирање на целите за употреба на обновлива
енергија во греењето и ладење, како и во транспортниот сектор. Потребно е да се воведат неискривувачки и пазарно засновани шеми за
обновлива енергија. Овие шеми мора да им овозможат на производителите да одговорат на сигналите на цените на пазарот што
генерално би се постигнале преку премија на пазарот. Тендерите за шемите за поддршка мора да бидат отворени, транспарентни,
конкурентни, недискриминирачки и генерално неутрални по технологија. Граѓаните кои произведуваат сопствена обновлива енергија,
имаат право да ја трошат, складираат или продаваат својата произведена енергија, вклучително и преку договори за набавка на
електрична енергија. Потребно е да се спроведе правна и регулаторна рамка за основање на „заедници за обновлива енергија“, како
автономни правни лица врз основа на отворено и доброволно учество со цел да се обезбедат придобивки од животната средина,
економската или социјалната заедница за нејзините акционери или членови, наместо финансиски профит.
Временска рамка

Тип

2021 – 2025

Сектор

Регулаторна

Гасови

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти







Претпоставки

Нова обврзувачка цел за обновлива енергија. Шеми за поддршка што не се
искривуваат и се засноваат на пазарот, доделени врз основа на отворен,
транспарентен, конкурентен тендер. Овозможување на активно учество на
граѓаните во производство на обновлива енергија.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

Тендер за премија за PV електрани



Предвидени чекори





Стратегија за развој на енергијата до 2040 година
Закон за енергетика
Уредба за шеми за поддршка на ОИЕ
Правилник за ОИЕ
Код на мрежата за дистрибуција на електрична енергија

Имплементација на Директивата 2018/2001 за унапредување на употребата
на енергија од обновливи извори
Имплементација на Директивата 2019/944 за заеднички правила за
внатрешниот пазар на електрична енергија
Имплементација на Регулативата 2019/943 за внатрешниот пазар на
електрична енергија
Измени на
Уредбата за мерките за поддршка на производството на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
Измена на Правилникот за обновливи извори на енергија
Индикативна траекторија

Индикатори
2021
Прогрес
Финансии

2022

2023

2024

2025

Цел за обновлива енергија
Буџет

Буџет на државата за премии

Извор на финансирање

Приватни

Надлежен субјект

 Министерство за економија
 Енергетски заедници на граѓаните

Субјект за мониторинг

Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална инклузија

Потенцијални зелени работни места, промовираат поефикасно вработување на
жени за производство на нискојаглеродни технологии и услуги, и треба за оваа
цел да поттикнат натамошна обука за жени и ранливи групи како што се стари
лица, социјално исклучени лица, луѓе кои живеат сами.

Ризици

Доцнење во транспозицијата на Директивата заради обврските што можат да
бидат чувствителни или тешко да се спроведат. Затоа потребно е да се обезбеди
продолжен рок во законодавството за воведување и спроведување во пракса на
одредени обврски и нови концепти, но да се искористи преодниот период за
подготовки и прилагодувања на промените.
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PAM 64 Развој на пазарот на електрична енергија
Главна цел: Обезбедување правна рамка за понатамошен развој и зацрвстувањето на пазарот на електрична енергија
Опис: Прилагодување на постојната рамка на новата реалност на пазарот земајќи ги предвид можностите и предизвиците на целта за
декарбонизација на енергетскиот систем и можностите што технолошките случувања ги создаваат во врска со учеството на
потрошувачите и прекуграничната соработка. Потребно е да се воведе конкурентна, потрошувачка-ориентирана, флексибилна и
недискриминаторска организација на пазарот на електрична енергија. Методологии за проценка на безбедноста на снабдувањето;
идентификување на кризни сценарија во земјата и на регионално ниво; спроведување на краткорочни проценки на адекватноста; и
воспоставување на планови за подготвеност на ризици и управување со кризни ситуации
Временска рамка
2020 – 2040

Тип

Сектор

Гасови

Регулаторна

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи, законски и
регулаторни акти






Претпоставки

Новиот дизајн на пазарот на електрична енергија има за цел подобро да се вклопи
во идните пазари на електрична енергија, кои ќе се карактеризираат со
попроменливо и децентрализирано производство, зголемена меѓузависност
помеѓу прекуграничните системи и можности на потрошувачите да учествуваат на
пазарот преку реакција од страна на побарувачката, агрегација , само-генерација,
паметно мерење и складирање. Ќе се спроведат мерки за проценка на ризик,
подготвеност за ризик и управување со кризни ситуации во врска со електричниот
систем на ЕУ и адекватноста на ресурсите и безбедноста на снабдувањето со
електрична енергија. Законско регулирање кога ќе настане обврската за
имплементација, согласно обврските од EnC.

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

Преземени чекори

 Законот за енергетика воведува правна рамка за целосна либерализација на
пазарот на електрична енергија. Донесени се подзаконски акти за снабдување
со електрична енергија, правила за балансирање на електроенергетскиот
систем, прекугранична размена на електрична енергија, управување со
загушувањата на интерконективните капацитети. Потребно е целосна
имплементација на CACM Регулативата.
 Сертифициран е операторот на електроенергетскиот систем.
 Назначен e Oператорот на организираниот пазар на електрична енергија и
донесени се соодветни иницијални прописи за неговото функционирање.

Предвидени чекори

 Имплементација на Директивата 2019/944 за заеднички правила за
внатрешниот пазар на електрична енергија
 Имплементација на Регулативата 2019/943 за внатрешниот пазар на електрична
енергија
 Имплементација на Регулативата 2019/941 за подготвеност за ризик во секторот
електрична енергија
 Развојните планови на операторот на електропреносниот систем треба да
обезбедат целосна интеграција на електроцентралите од обновливи извори во
електропреносниот систем, како и развој интерконективни капацитети коишто ќе
обезбедат продажби на електричната енергија произведена од овие
електроцентрали на регионалниот пазар на електрична енергија.
 Потребно е да се дефинира критичната инфраструктура во електроенергетскиот
систем и да се воспостави ефикасен и оддржлив систем за сајбер безбедност

Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година
Закон за енергетика
Кодови за пренос и дистрибуција на електрична енергија
Правила за пазар на електрична енергија

Индикативна траекторија

Индикатори
2021
Прогрес

Финансии

2022

2023

2024

2025

Развој на новиот дизајн на
пазарот на електрична
енергија
Буџет
Извор на финансирање

Надлежен субјект
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MEMO, MEPSO, Министерство за економија, Приватни,








Министерство за економија
Регулаторна комисија за енергетика
Електростопанство и дистрибуција
Оператор на пазарот на електрична енергија
Номиниран оператор на пазарот на електрична енергија
Добавувачи и трговци со електрична енергија
Производител-потрошувач (одговор на побарувачка)
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 Сите учесници на пазарот на електрична енергија
Субјект за мониторинг




Министерство за економија
Регулаторна комисија за енергетика

Родова еднаквост и социјална инклузија

Идните вработувања во Оддел за енергетика во министерството и Агенција за
енергетика и останатите надлежни субјекти треба да го поддржат вклучувањето на
квалификувани жени и маргинализирани групи и треба да поттикнуваат натамошна
обука за жени.
Стратегијата може да го поддржи овој повик за внимание на половите со
податоците поделени по пол кои покажуваат дека жените се високо
квалификувани во областите релевантни за пренос на енергија и животната
средина.

Ризици

Не имплементирање на предвидените чекори, како резултат на немање политичка
волја, или само делумно имплементирање, ќе придонесе да се намали интересот
за инвестирање во обновливи извори на енергија и во електроцентрали коишто
обезбедуваат декарбонизација на енергетскиот систем. Потребно е навремено
внесување на барањата во националното законодавство.
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PAM 65 Развој на пазарот на биогорива
Главна цел: Уделот на ОИЕ во транспортниот сектор е скоро нула и тоа е главната причина за неостварување на целта на земјата за
2020 година. Со цел да се исполни целта на ОИЕ во 2030 година во секторот транспорт, но исто така и целокупната цел на ОИЕ,
потребно е да се има функционален пазар на биогорива.
Опис: Зголемување на уделот на биогорива во согласност со барањето за прераспределување на Директивата за ОИЕ (2018/2001).
Временска рамка

Тип
Регулаторна,
политичка

2021 – 2025

Сектор

Гасови

Енергетика

CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040
година
 Двогодишен извештај за напредокот на зголемената употреба на обновливите
извори на енергија

Претпоставки

 Усвојување на Закон за биогорива и
 Усвојување на Акционен план за биогорива, во согласност со барањата на
Директивата за ОИЕ (2018/2001).
 Уделот на биогоривата во 2030 година ќе биде 10%

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Изготвена предлог верзија на Законот за биогорива
 Изработка на студија за целта на ОИЕ во транспортот во 2030 година во земјите на
EnC
 Изработка на студија за биогоривата во Македонија

- Предвидени чекори

 Усвојување на Законот за биогорива
 Пополнување на законската рамка за биогоривата со донесување на подзаконски
акти што произлегуваат од Законот за биогорива
 Развој и усвојување на Акциониот план за биогорива во кој, меѓу другото, ќе бидат
наведени мерки за поддршка на домашните производители на биогорива и
обврските трговците со нафта да ја исполнат националната цел за учество на
биогоривата
 Алокација на годишни средства во државниот буџет за поддршка на производството
на биогорива
Вредност во
последната година
на известување

Индикатори
Прогрес

% на биогорива

Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)
Финансии

Индикативна траекторија

2020

2021

2023

0

0

3,5

5

0

0

67,2

96,0

Буџет

n/a

Извор на финансирање

Буџет на централната влада, потрошувачи

2025

Надлежен субјект








Субјект за мониторинг

 Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

 Воведувањето на биогорива може да ја зголеми цената на потрошувачите.
Потребно е да се воведат одредени субвенции за трговците и производителите со
цел да се избегне зголемувањето на цените на горивата.
 Да се поттикне поддршка и инвестирање во средни и мали бизниси во сопственост
на жени, водени од жени и/или доминирани од жени во енергетскиот сектор

Ризици

Постои одреден ризик Законот за биогорива да се одложи затоа што тоа беше случај
со Предлог-верзијата на Законот за биогорива подготвена во 2015 година. Законот во
2015 година не беше донесен од Владата на Република Северна Македонија.
Потенцијалното повторно одложување ќе придонесе целите за транспортниот сектор
да не се исполнат. Потребно е што е можно побрзо да се усвои имајќи предвид дека
потрошувачката во транспортниот сектор се зголемува постојано и е една од
причините за намалување на учеството на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на
енергија.

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија
Министерство за финансии
Министерство за животна средина и просторно планирање
Регулаторна комисија за енергетика
Трговци со нафта
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PAM 66 Изработка на стратегија за реновирање на згради
Главна цел: Исполнување на обврската од Законот за енергетска ефикасност
Опис: Со растечката климатска криза, потребата од декарбонизирање на сите сектори на економијата, вклучително и градежниот фонд,
е сè поважна. Минатите напори за поттикнување на примена на индивидуалните мерки за изолација веќе не се соодветни - зградите
треба да бидат целосно обновени, вклучително и вградување на технологии за обновлива енергија, со цел да се постигнат високи нивоа
на енергетски перформанси. Во исто време, снабдувањето со енергија треба да биде целосно декарбонизирано за да се постигнат нетонула емисии.
Спроведувањето на мерките за реновирање на зградите е многу зависно од развојот на стратегијата за реновирање на зградите.
Фокусот е на обезбедување на сеопфатна рамка на политики (се користи заедно за вклучување на механизми за поддршка,
законодавство, финансиски и фискални мерки, активности, планови за комуникација, обврски и други видови на мерки) што се однесува
на целиот спектар на типологии на згради и типови на сопственост. Во исто време, стратегијата е дизајнирана да биде усогласена со
барањата на Директивата на ЕУ за енергетски перформанси на згради (ERBD) член 2а за Стратегиите за долгорочна реновирање
(LTRS), што Северна Македонија ќе треба да ги усогласи откако ќе завршат разговорите за пристапување .
За да биде навистина ефективна, стратегијата за реновирање мора да има целосна поддршка низ владата на највисоко ниво, како и
меѓу клучните чинители. Не може да се смета како одговорност само на еден оддел, туку треба да се смета како средство за
постигнување на повеќе стратешки цели: подобрување на економскиот развој, вработување, индустриска стратегија, вештини, здравје,
енергетска безбедност и заштита на животната средина.
Со цел да се поддржи Министерството за економија во процесот на развој на стратегијата за обнова на зградата, во Додаток III се
дадени детални чекори и многу препораки.
Временска рамка

Тип
Регулаторна,
политичка

2021 – 2023

Сектор
Енергетика

Гасови
CO2, CH4, N2O

Опсег
Национален

Релевантни плански документи,
законски и регулаторни акти

 Стратегија за развој на енергeтиката на Република Северна Македонија до 2040
година

Претпоставки

 Закон за енергетска ефикасност

Статус на имплементација

Во фаза на имплементација

- Преземени чекори

 Хабитат за хуманост - Македонија во моментов развива Проценка на енергетскиот
фонд за станбени згради за земјата врз основа на методологијата TABULA. Ова е
првиот чекор кон подготовка на Национална стратегија за обнова на зградите..

- Предвидени чекори

 Започнување на процесот на развој на стратегијата за обнова на зградата
 Имплементација на препораката дадена во Додаток III
 Дискусија со ЕУ, EBDR и Светска банка за да ги идентификувате можностите за
финансирање, кредитните линии и техничката помош што може да го поддржи
финансирањето на транзицијата за реновирање.
Индикативна траекторија

Индикатори
Прогрес
Финансии

2021

2022

2023

2025

Развиена стратегија
Буџет

0,2 милион евра

Извор на финансирање

Донатори

Надлежен субјект






Субјект за мониторинг

 Министерство за економија

Родова еднаквост и социјална
инклузија

 Реновирањето на зградата може да создаде многу нови работни места. За таа цел,
во процесот на развој на стратегијата, аспектот на Родова еднаквост и социјална
инклузија треба да се земе предвид. Стимулирање на локални можности за работа
во енергетскиот сектор кои пропорционално ги таргетираат мажите и жените како
корисници и обезбедување обука за невработените жени за зелени работни места.

Ризици

 Ризикот е многу мал, но наоѓањето донатор може да го одложи процесот

Влада на Република Северна Македонија
Министерство за економија
Министерство за финансии
Министерство за животна средина и просторно планирање

TAF Western Balkans, December 2020 | 106

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy
Development

6 Институционална одговорност,
финансирање и стратешки патоказ
6.1 Пристап до финансии
Северна Македонија може да има корист од зголемениот пристап до средствата кои ја поддржуваат
зелената енергија. Главно, има неколку опции на располагање за финансирање на развојот на
енергетскиот сектор во Северна Македонија (Слика 1). Со растечкиот развој на малите проекти за
ОИЕ и ЕЕ, финансиската поддршка преку националниот буџет ќе игра важна улога за стимулирање
на домаќинствата и малите и средните претпријатија. Во однос на европските фондови, Северна
Македонија како претпристапна земја може да има корист од повеќе донаторски фондови што ги
поддржуваат ОИЕ и ЕЕ, како и поддршка на иницијативи за регионално поврзување во рамките на
Енергетската заедница. Иако земјата има право да користи значителен износ на средства од
меѓународни институции и донатори, пристапот до фондовите и програмите на ЕУ значително ќе се
зголеми откако Северна Македонија ќе влезе во ЕУ. Програмите за финансирање на меѓународните
финансиски институции и донатори (на пр. ЕБОР, СБ-ИФЦ, УСАИД, ГИЗ, УНДП и ЕИБ) се користеа во
минатото од земјата за развој и изградба на енергетски проекти. Владата, министерствата, јавните
претпријатија и другите засегнати страни, одговорни за спроведувањето на Стратегијата, треба да
бидат целосно ангажирани во користењето на финансиските инструменти дадени во документот на
Европската комисија „Упатства за спроведување на Зелената агенда за Западен Балкан“: Зелени
обврзници, Инструментот за претпристапна ИПА (3), Инвестициска рамка од Западен Балкан (WBIF),
Western Balkans Guarantee Facility итн. Бидејќи овие институции се тесно поврзани со целите на
политиките на ЕУ за декарбонизација, земјата може да има корист од таквите средства уште повеќе,
а особено за капитално интензивни проекти и во јавниот и во приватниот сектор. Покрај тоа,
комерцијалните банки исто така ја препознаа важноста на таргетирање на бизнисите со ОИЕ и ЕЕ и
започнаа активно да учествуваат во вакви проекти. И покрај тоа што е најскапа опција,
финансирањето со сопствени средства има дополнителна предност во случај енергетските проекти
да имаат придобивки не само од монетарните придонеси, туку и од добивањето на дополнителните
технички знаења и искуства. Ова е особено случај за големи и сложени проекти, каде искусни
инвеститори може да ја обезбедат својата експертиза за време на фазите на развој, изградба и
работење. капиталното финансирање има дополнителна предност кога енергетските проекти можат
да имаат корист не само од парични придонеси, туку и од добивање на дополнително знаење. Ова е
особено случај за големи и сложени проекти, каде искусни инвеститори може да ја обезбедат својата
експертиза за време на фазите на развој, изградба и работење.
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Слика 1 Опции за финансирање во енергетскиот сектор за Северна Македонија (илустративно)
Опции за
финансирање

Институции

Типични области опфатени
во енергетскиот сектор

+ Позитивно

- Негативно

Национален
буџет

• Државата /
министерства
(вклучувајќи и
фондови)
• Општини

Европски
фондови

• Претпристапни
фондови
• Поспристапни
фондови

• Висока додадена вредност
• Проекти од ОИЕ и од EE,
на профитабилноста на
инфраструктурни проекти,
проектот
подобрување на функционирањето на
• Голем износ на средства
регулативите и пазарот
достапни по пристапувањето
• Корисници: јавни и приватни ентитети
во ЕУ

• Сложен и строг процес за
примање и трошење
средства
• Недостаток на
флексибилнос т

Меѓународни
финансиски
институции и
донатори

•
•
•
•
•

• Погодно за капитални
• Проекти од ОИЕ и од EE,
интензивни проекти
инфраструктурни проекти,
подобрување на функционирањето на • Финансиски потпора и
поевтина каматна стапка
регулативите и пазарот
наспроти комерцијалните
• Корисници: јавни и приватни ентитети
(в кл. МСПs)
банки

• Сложен и строг процес
• Ризик од несолвентност

WB-IFC
USAID
GIZ
EBRD, EIB
Други

Комерцијални • Национални банки
банки
• Меѓународни банки

Капитал

• Домашни и
меѓународни
компании
• Приватни и јавни
компании
• ESCO

• Проекти од ОИЕ и од EE, развој на
нови технологии, итн.
• Корисници: јавни, приватни ентитети
и физички лица

• Брза постапка
• Повеќе е погодна за
едноставни тендери и
јасни цели

• Проекти од ОИЕ и од EE, итн.
• Корисници: јавни и приватни
ентитети

• Погодно и за помали
инвестиции
• Финансиска потпора

• Може да покрие широк спектар на
енергетски проекти
• Корисници: јавни и приватни
ентитети

• Овозможување приватни
и јавни партнерства
• Предност од
споделување на knowhow и искуство

• Ограничен буџет
• Недостаток на
флексибилнос т во форма
и број на понудувачи

•
•
•
•

Комплексен и строг процес
Повисоки каматни стапки
Ризик од несолвентност
Потребно е поголема
гаранција

• Сложен процес

Извор: Европската комисија, Енергетската заедница, ЕБОР, ЕИБ, Анализа на проектниот тим
Стратегијата за развој на енергијата на Северна Македонија до 2040 година предвидува почеток на
силен циклус на инвестиции во енергетскиот сектор до 2040 година, што ќе има значително влијание
врз инвестицискиот циклус на економијата како целина. Имено, до 2040 година, во просек, треба да
се инвестираат од 800 до 900 милиони евра годишно во енергија. Вкупната вредност на
инвестициите во енергетскиот сектор, во согласност со Програмата за реализација на Стратегијата
за развој на енергијата 2021-2025 година, е околу 4,7 милијарди евра, што ја означува просечната
годишна вредност на планираните инвестиции во износ од околу 940 мил. EUR, што е во согласност
со Стратегијата за развој на енергијата на Република Северна Македонија до 2040 година. Со оглед
на постојниот јаз помеѓу неопходните инвестиции за спроведување на Националната стратегија за
развој на енергијата и можностите и капацитетот на домашната економија за реализација на големи
инвестиции во енергетскиот сектор, не е можно да се постигнат целите на Стратегијата без
мобилизирање на приватен капитал од домашни и странски извори. Меѓу различните форми на
привлекување приватен капитал за финансирање на развојот на енергетскиот сектор, јавно-приватно
партнерство (ЈПП) има посебно место. Затоа, потребно е Владата брзо да започне процес на
имплементација на препораките на Светска банка за рамката na ЈПП во Република Северна
Македонија::
(1) усвојување на политика и стратегија за ЈПП на високо ниво;
(2) одделување на концесии за изкопини од постојниот Закон за ЈПП;
(3) зајакнување на капацитетот на Министерството за економија за објективна проценка на
проектите за ЈПП, од економски и правни аспекти, како и обезбедување силно и ефективно
следење и известување за напредокот на проектите; зајакнување на капацитетот на
Министерството за финансии за проценка на фискалните импликации на ЈПП;
(4) градење на капацитети за развој и управување со проекти спроведени преку ЈПП во
единиците на локалната самоуправа и обезбедување транспарентност во целокупниот
процес на имплементација на проектите преку ЈПП (јавни набавки, јавен регистар за ЈПП,
објавени правила, упатства, упатства и сл.) .

TAF Western Balkans, December 2020 | 108

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy
Development

6.1.1

Важноста на субвенциите за спроведување на Националната стратегија за развој на
енергијата

Подобрување на регулаторната рамка во областа на енергетиката во согласност со европските
критериуми и стандарди, и во тој контекст, дерегулација и либерализација на пазарот на енергија,
како и субвенции за поттикнување на производство на енергија од обновливи извори и зголемување
на енергетската ефикасност, може да даде посебен придонес во процесот на создавање поволна
клима за инвестиции и постигнување на целите на Стратегијата за енергетика. Во периодот 20162019 година, во Северна Македонија, издвоени се вкупно 87,34 милиони евра во форма на субвенции
за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Од вкупните субвенции доделени на
енергетскиот сектор (87,34 милиони евра), 4,41 милиони евра се наменети за енергетска ефикасност,
додека 82,93 милиони евра се доделени за субвенции за обновливи извори на енергија.
Врз основа на податоците за распределени субвенции, направени се проценки за реализирани
инвестиции во енергетскиот сектор за истиот период (2016-2019). Според проценката, во периодот
2016-2019 година се реализирани инвестиции во износ од 267,26 милиони евра, од кои 11,02
милиони евра се инвестиции во областа на енергетска ефикасност, а 256,24 милиони евра се
инвестиции во областа на обновливи извори на енергија. Овие податоци доведуваат до заклучок
дека субвенциите во енергетскиот сектор имаат силен стимулативен ефект врз постигнувањето на
трите клучни столба на Стратегијата - зголемување на учеството на обновливите извори на енергија
во бруто финалната потрошувачка на енергија, зголемување на енергетската ефикасност и
намалување на емисиите на стакленички гасови, што од друга страна, доведува до засилено
приближување кон концептот на ниско јаглеродна економија и здрава животна средина. Всушност,
зголемувањето на технолошките инвестиции, имајќи предвид дека инвестициите во обновливи
извори и енергетска ефикасност го исполнуваат овој критериум, заедно со инвестициите во
животната средина се конститутивни елементи на одржливиот економски развој. Ова покажува зошто
е од суштинско значење Владата и соодветните министерства да го зголемат обемот на субвенции
во енергетскиот сектор. Всушност, во енергетскиот сектор, како што беше претходно споменато,
субвенциите даваат значителни позитивни ефекти, многу повисоки од субвенции во некои други
сектори, како што е случајот со земјоделството. Имено, средствата наменети за земјоделски
субвенции годишно го надминуваат четиригодишниот износ на субвенции во енергија, и покрај
фактот што нивните ефекти врз земјоделското производство, увозот и извозот се проблематични.
Оваа ситуација бара:
(1) Владата да ги преиспита програмите за субвенционирање на одредени сектори во
економијата (особено програмите што апсорбираат високо буџетски средства);
(2) да ги анализира ефектите на субвенциите користејќи соодветна методологија (анализа на
трошоците и придобивките или проценка на фискалните мултипликатори);
(3) да ги рационализира програмите за субвенции кои даваат послаби ефекти и да пренаменат
дел од тие средства во сектори со поголемо влијание - на пример, иновативни (зелени)
енергетски технологии, поддршка на истражувачки проекти за почиста и поздрава животна
средина, за одржлив развој итн.

6.1.2

Фонд за енергетска ефикасност

Неопходно е да се забрзаат активностите за имплементација на Проектот за енергетска ефикасност
во јавниот сектор кој се финансира со заем од Светската банка во износ од 25 мил. EUR. Од овој
заем ќе се обезбеди и почетниот капитал за воспоставување на Фондот за енергетска ефикасност во
рамките на Развојната банка на Северна Македонија. Фондот, во почетокот ќе одобрува заеми за
зголемување на енергетската ефикасност во јавниот сектор (владини згради, детски градинки,
болници, училишта и други јавни установи), а подоцна неговата активност ќе се прошири и на
приватниот сектор. Овој фонд може значително да ја забрза реализацијата на предложените мерки
особено во делот на енергетската ефикасност.
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6.1.3

За индуктивните и мултипликаторните ефекти на енергетскиот сектор врз
економијата

Енергијата е крвоток на економијата затоа што енергијата е витален влез во економските процеси, а
со тоа и составен елемент на производствените трошоци и цените на стоките и услугите. Ова е
главно видливо за енергетски интензивните сектори на економијата. Одредени извори на енергија
како што е нафтата не се директен влез во производствените процеси, но преку транспортот тие
влијаат на крајните цени на голем број стоки и услуги. Оттука, енергетската трансформација и
особено зголемувањето на енергетската ефикасност (намалување на потрошувачката на енергија по
единица производ) имаат значително влијание врз економско-финансиските перформанси на
претпријатијата и на целата економија. Како што е предвидено со Стратегијата, започнувањето на
силен циклус на инвестиции во македонскиот енергетски сектор ќе има значително влијание врз
инвестицискиот циклус на целата економија, како резултат на фактот дека инвестициите во основни
средства во енергетскиот сектор ќе учествуваат со скоро една четвртина во вкупните инвестиции во
економијата. Имајќи ги предвид енергетската трансформација и инвестициите во енергетскиот
сектор, треба да се земат предвид и индуцираните и мултипликативни ефекти на инвестициите врз
економскиот раст во земјата. Доколку во следните 5 години во енергетскиот сектор бидат
инвестирани околу 5 милијарди евра, под претпоставка дека мултипликаторот е 0,8, овој износ на
инвестиции ќе создаде дополнителна вредност од околу 4 милијарди евра на БДП до 2025 година
(или некоја година подоцна). Инвестициите во енергетскиот сектор исто така ќе имаат значителни
позитивни ефекти врз пазарот на трудот во Северна Македонија. Всушност, инвестициите ќе
генерираат нови работни места, односно директно ќе го зголемат вработувањето во новите
енергетски објекти, а исто така ќе имаат индиректни, предизвикани, односно мултипликативни
ефекти врз вработувањето, кои е тешко да се проценат. Но, според некои економски логики, секој
ново вработен создава дополнително вработување преку ефектот на мултипликаторот. Имено,
нововработените ќе добијат плата. Нововработените еден дел од платата ќе заштедат, а еден дел ќе
потрошат. Делот од платата што ќе се потроши, ќе ја зголеми побарувачката за потрошна стока и
како резултат на ова претпријатијата што произведуваат вакви видови стоки, како одговор на
зголемената побарувачка ќе треба да вработат нови луѓе т.е. овој процес ќе создаде таканаречено
средно вработување. Според слична логика, се создава терцијално вработување и сл. Понатаму,
мултипликациониот ефект врз вработувањето (зачувување на постојните работни места и создавање
нови) покрај тоа што е евидентен во секторите кои произведуваат потрошна добра, тој е видлив и кај
други сектори на економијата - на пример во градежниот сектор, во претпријатијата што ќе дадат
придонес за изградба на нови енергетски објекти итн. Зелените инвестиции преку зголемување на
учеството на обновливи извори на енергија, декарбонизација, зголемување на енергијата
ефикасноста, движењето кон циркуларна економија итн., ќе имаат позитивно влијание врз заштитата
на животната средина, како важна компонента на одржливиот развој. Кога се нагласува ова, треба да
се земат предвид неколку факти: емисиите на стакленички гасови измерени во однос на БДП на
Северна Македонија се пет пати повисоки од просекот на ЕУ; 70% од емисиите се резултат на јаглен;
со инсталирање на нови фотонапонски централи од 400 MW, емисијата на СО2 на годишно ниво ќе
се намали за 750.000 тони; половина од вкупната емисија на стакленички гасови во земјите од
Западен Балкан е резултат на екстракција и обработка на ресурсите, што значи дека таквата
состојба би се променила значително преку движењето кон концептот на циркуларна економија.
Намалувањето на загадувањето како типична негативна надворешност ќе има значаен ефект на
повратна информација врз квалитетот на животот и благосостојбата на населението, врз расходите
во здравствениот сектор итн. Зелените инвестиции во енергетскиот сектор ја зголемуваат
иновативноста, не само во бизнис сектор, но и во општеството како целина. Тие позитивни ефекти
потврдуваат дека енергетската трансформација носи придобивки не само за економијата, туку и за
општеството.
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6.2 Акциски план
Врз основа на предложените политики и мерки, временската рамка за нивно спроведување и
потребните средства, изработен е акциски план. Според акцискиот план во 2021 година, потребно е
да се распределат 366 милиони евра. Во секоја наредна година инвестициите се зголемуваат и во
2025 година достигнуваат 1.454 милиони евра, односно во целиот период на планирање потребно е
да се инвестираат 4,7 милијарди евра (Слика 15). Инвестициите во првите две години се значително
помали во споредба со другите бидејќи за повеќето од мерките во овие години се изготвуваат
соодветни документи кои се предуслов за започнување на нивната имплементација. На ниво на
димензија, повеќето инвестиции се во димензијата Енергетска ефикасност (2,9 милијарди евра),
проследено со инвестиции во димензијата декарбонизација (1,2 милијарди евра) и димензијата
Интеграција и безбедност на пазарот на енергија (0,6 милијарди евра) (Слика 15).
Слика 15. Вкупни инвестиции по години и димензии (мил. EUR)
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Како што е наведено во претходното поглавје Пристап до финансии, но исто така детално
елаборирано во Прилог II, овие инвестиции ќе создадат дополнителна вредност во БДП од околу 4
милијарди евра. Сепак, државата и компаниите не се единствените кои учествуваат во
спроведувањето на предложените политики и мерки. Треба да бидат вклучени голем број засегнати
страни, вклучително и финансиски институции и донатори. Повеќето средства потребни за
спроведување на предложените политики и мерки се очекува да бидат инвестирани од самите
потрошувачи на енергија, пред се од домаќинствата (1,9 милијарди евра или 41% од вкупните
инвестиции) (Слика 16). Се предвидува дека приватните компании ќе учествуваат со 0,9 милијарди
евра (20% од вкупните инвестиции), а на трето место јавните приватни партнерства со 0,8 милијарди
евра (18% од вкупните инвестиции) кои имаат значајна улога. Предвидено е 340 милиони евра да
бидат распределени од централниот буџет (7% од вкупните инвестиции) и 102 милиони евра од
буџетите на локалните самоуправи (2% од вкупните инвестиции). Останатите 12% од средствата ќе
бидат обезбедени од различни донатори и кредитори, од кои најголемо учество има ЕБОР со 217
милиони евра (5% од вкупните инвестиции).
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Слика 16. Средства од различни извори
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Споредбата на инвестициите по мерки покажува дека најскапи мерки се мерките во секторот
Транспорт, имено електрификација на транспортниот сектор и обновување на возниот парк. Третата
најскапа мерка е изградбата на мрежата за дистрибуција на гас, а на четврто место се инвестициите
потребни за реализација на проектот Чебрен (инвестиции само до 2025 година) (Слика 17).
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PAM 22 Електрификација на транспортот
PAM 18 Обнова на националниот возен парк на патнички автомобили
PAM 34 Развој на дистрибутивна мрежа за природен гас
PAM 35 Изградба на Чебрен
PAM 5 Реконструкција на постојните резиденцијални згради
PAM 21 Изградба на пругата кон Република Бугарија
PAM 33 Развој на преносна мрежа на природен гас
PAM 37 Изградба на нова гасна централа
PAM 8 Реконструкција на постојните комерцијални објекти
PAM 16 Воведување на понапредни технологии
PAM 10 Изградба на пасивни згради
PAM 36 Изградба на Вардарска долина - фаза 1
PAM 38 Изградба на фотонапонска централа -Осломеј 3 ЈПП (100 MW)
PAM 4 Кампањи за подигање на јавна свест
PAM 9 Изградба на нови енергетско ефикасни згради
PAM 39 Изградба на фотонапонска централа - Битола (100 MW)
PAM 1 Обврзувачка шема за енергетска ефикасност
PAM 47 Сончеви електрани на кров
PAM 11 Исфрлање од употреба на светилки со вжарено влакно
PAM 3 Поголемо искористување на топлински пумпи
PAM 46 Поддршка со премија - фаза III (80 MW)
PAM 30 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Грција
PAM 44 Поддршка со повластена тарифа - мали хидроцентрали (27 MW)
PAM 44 Поддршка со повластена тарифа - ветерен парк THOR (36 MW)
PAM 44 Поддршка со повластена тарифа - ветерен парк Калтун (34 MW)
PAM 46 Поддршка со премија - фаза I (60 MW)
PAM 46 Поддршка со премија - фаза II (60 MW)
PAM 25 Намалување на загубите во мрежите
PAM 17 Поголема искористеност на железницата
PAM 6 Реконструкција на постојните згради на централната власт
PAM 44 Поддршка со повластена тарифа - ветерен парк ЕВРОИНГ (30 MW)
PAM 2 Означување на електрични апарати и опрема
PAM 40 Изградба на фотонапонска централа - Тиквеш (100 MW)
PAM 7 Реконструкција на постојните згради на локалната самоуправа
PAM 26 Изградба на 400 kV интерконекција Македонија-Албанија
PAM 39 Изградба на фотонапонска централа -Битола (40 MW)
PAM 19 Обнова на националниот возен парк на останати возила
PAM 42 Изградба на ветерен парк – Миравци (50 MW)
PAM 44 Поддршка со повластена тарифа – ветерен парк Богданци2 (14 MW)
PAM 31 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Србија
PAM 32 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Косово
PAM 44 Поддршка со повластена тарифа – биогасна централа (4 MW)
PAM 39 Изградба на фотонапонска централа - Битола (20 MW)
PAM 41 Изградба на фотонапонска централа (Богданци - 16 MW)
PAM 15 Воведување на ефикасни електрични мотори
PAM 43 Изградба на ветерен парк -Копришница (40 MW)
PAM 43 Изградба на ветерен парк - Петрово (40 MW)
PAM 24 Сончеви термални колектори
PAM 45 Електроцентрали на биомаса (со можност за ТЕ-ТО)
PAM 38 Изградба на фотонапонска централа - Осломеј 1 (10 MW)
PAM 38 Изградба на фотонапонска централа -Осломеј 2 (10 MW)
PAM 41 Изградба на фотонапонска централа (Леуново - 9 MW)
PAM 23 Зголемена употреба на системи за централно греење
PAM 12 Подобрување на уличното осветлување во општините
PAM 20 Напредна мобилност
PAM 13 “Зелени набавки”
PAM 14 Енергетско управување во производните индустрии
PAM 27 Продолжување со регионалната интеграција на пазарот на електрична енергија
PAM 28 Одговор на побарувачката на ценовните сигнали
PAM 29 Продолжување со регионалната интеграција на пазарот на природен гас
PAM 36 Изградба на Вардарска долина - фаза 2
300,0
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Слика 17. Инвестиции по мерки

Табелата подолу (Табела 1) го покажува акцискиот план во областа на инвестициите за сите мерки.
Притоа, инвестициите за секоја мерка се претставени по години, како и по извор на финансии.
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Табела 1. Акциски план - инвестиции по мерка, годишно и по извор на финансии

PAM 1 Обврзувачка шема за
енергетска ефикасност

16,6

16,5

9,7

12,2

12,9

67,9

47,5

PAM 2 Означување на
електрични апарати и
опрема

5,4

9,5

5,5

6,7

8,1

35,2

32,7

PAM 3 Поголемо
искористување на
топлински пумпи

6,4

16,3

11,8

12,0

13,0

59,4

52,9

10,8

17,8

12,2

14,8

15,8

71,3

69,3

PAM 4 Кампањи за
подигање на јавната свест и
мрежа од информативни

20,4

2,5

5,9

0,6

2,0

Забелешки

WBIF

ЕСМ

KfW

ИПА2

ЕИБ

ЕБОР

Приватни компании

ЈПП

Донатори

Локална
самоуправа

Централен буџет

Директни
инвестиции на
потрошувачите
(главно
домаќинства)
ЕЕ фонд

Извор на финансии
Вкупна инвестиција
(2021-2025)
мил. EUR

2025 година

2024 година

2023 година

2022 година

2021 година

Инвестиции

Инвестицијата од
приватните
компании ќе се
надомести преку
сметките на
потрошувачите
Фондот за ЕЕ
треба да се
користи за
субвенции за
ранливи
потрошувачи
Во 2019 година
беа
субвенционирани
околу 2100
инвертер клима
уреди, од вкупно
купените околу
10000 или 20%
од инвертер
клима уредите.
Се
претпоставува
дека во следните
години повторно
ќе бидат
субвенционирани
20%, со
максимум 50%
од инвестицијата
од општините и
градот Скопје.
Донаторите
учествуваат со
околу 1% според
примерот од
2020 година од
УНДП.
2 милиони евра
за кампањи, а
другите
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центри за ЕЕ

PAM 5 Реконструкција на
постојните резиденцијални
згради

инвестиции се за
поефикасни
технологии

31,1

33,7

33,6

34,5

96,2

229,1

PAM 6 Реконструкција на
постојните згради на
централната власт

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

39,9

PAM 7 Реконструкција на
постојните згради на
локалната самоуправа

7,0

7,0

6,9

6,8

7,1

34,7

14,7

21,2

15,8

18,1

25,8

95,6

PAM 8 Реконструкција на
постојните коомерцијални
објекти
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181,2

16,0

1,8

29,0

0,9

30.0

10.0

На годишно ниво
0,36 милиони
евра субвенции
според
Програмата за
промоција на
обновливи
извори на
енергија и
подобрување на
енергетската
ефикасност во
домаќинствата
(0,36 * 5 = 1,8).
Дополнително,
25 милиони евра
од проектот
HABITAT кој е во
фаза на
реализација.
Околу 2500
домаќинства
(ранливи
потрошувачи) се
субвенционирани
со 70% од
инвестициите
користејќи го
фондот за ЕЕ.
25 милиони евра
за оваа намена е
заем од Светска
банка + 4 мил.
евра IPA2 (до EE
фонд). 20 мил.
Евра се од KfW
кој покрај ЕЕ
поддржува и
други мерки,
затоа се користи
со 50%

34,7

95,6

|

Може да биде
поддржано со
кредити од
деловни банки.
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PAM 9 Изградба на нови
енергетски ефикасни
згради

PAM 10 Изградба на
пасивни згради

10,5

12,3

12,1

12,3

23,3

70,4

70,4

22,9

16,4

17,0

15,9

17,3

89,5

89,5

PAM 11 Исфрлање од
употреба на светилки со
вжарено влакно

6,6

14,1

10,2

10,7

18,5

60,1

33,6

PAM 12 Подобрување на
уличното осветлување во
општините

1,0

0,5

1,0

0,6

0,7

3,8

PAM 13 „Зелени набавки“

0,0

0,8

0,2

0,2

0,6

1,8

PAM 14 Енергетско
управување во
производните индустрии
PAM 15 Воведување на
ефикасни електрични
мотори
PAM 16 Воведување на
понапредни технологии
PAM 17 Поголема
искористеност на
железницата

7,0

0,5

12,0

1,9
1,0

1,9

0,8

0,0

2,2

2,6

1,9

2,0

2,2

11,0

11,0

2,7

49,7

11,8

15,1

15,8

95,2

95,2

14,4

12,5

3,9

4,2

5,1

40,0

PAM 18 Обнова на
националниот возен парк
на патнички автомобили

45,0

59,0

156,0

223,0

283,0

766,0

PAM 19 Обновување на
националниот возен парк
на отанати возила

11,8

4,0

2,9

3,5

1,1

23,3

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

3,4

PAM 20 Напредна
мобилност

7,0

Општините
можат да ја
поддржат оваа
мерка со
ослободување
од комунален
данок или
намалување на
данок на имот.
0,5 мил. евра за
поддршка на
ранливите
категории во
преодниот
период
Имплементирано
претежно преку
ESCO
компаниите
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40,0

466,0

55,0

50,0

195,0

13,3
2,4

1,0

|

10,0

20 мил. евра од
централната
влада се
субвенции за
ранливи
потрошувачи
(800
домаќинства *
5000 евра секоја
година)
Градот Скопје
има заем од 10
милиони евра од
ЕБОР.
Во периодот
2016-2019 година
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беа
субвенционирани
околу 17.500
велосипеди и
околу 300
електрични
тротинети.
Субвенциите на
годишно ниво се
околу 230000 €.
Се
претпоставува
дека истата
стапка на
субвенции ќе
продолжи и во
периодот до
2025 година.

PAM 21 Изградба на пругата
кон Република Бугарија

50,0

50,0

80,0

30,0

210,0

PAM 22 Електрификација на
транспортот

27,0

60,0

192,0

256,0

371,0

906,0

PAM 23 Зголемена употреба
на системи за централно
греење

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

5,5

PAM 24 Сончеви термални
колектори

1,9

1,7

2,3

1,9

1,9

9,8

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

40,0

17,0

17,0

PAM 25 Намалување на
загубите во мрежите
PAM 26 Изградба на 400 kV
интерконекција за пренос
на електрична енергија
Македонија-Албанија
(Битола-Елбасан)
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150,0

813,0

22,0

1,0

60,0
20 мил. евра од
централната
влада се
субвенции за
потрошувачи
(800
домаќинства *
5000 евра
годишно)
Според планот
на БЕГ потребни
се вкупно околу
45 мил. EUR.
0,5 мил. евра се
субвенции од
Централната
влада (слично на
нивото на
субвенции
дадено во
периодот 20162019)

70,0

5,5

7,7

0,5

1,6

40,0

34,0

27,2

|

6,8
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PAM 27 Продолжување со
регионалната интеграција
на пазарот на електрична
енергија
PAM 28 Одговор на
побарувачката на
ценовните сигнали
PAM 29 Продолжување со
регионалната интеграција
на пазарот на природен гас
PAM 30 Развој на
прекугранична
инфраструктура за
природен гас МакедонијаГрција
PAM 31 Развој на
прекугранична
инфраструктура за
природен гас МакедонијаСрбија
PAM 32 Развој на
прекугранична
инфраструктура за
природен гас МакедонијаКосово
PAM 33 Развој на преносна
мрежа за природен гас
PAM 34 Развој на
дистрибутивна мрежа за
природен гас

0,0

0,0

0,0

18,0

36,0

PAM 38 Изградба на
фотонапонска централа Осломеј 2 (10 MW)

4,0

18,0

54,0

43,2

8,0

8,0

16,0

16,0

8,0

8,0

16,0

16,0

180,0

36,0

36,0

36,0

36,0

180,0

75,0

75,0

75,0

75,0

300,0

300,0

80,0

80,0

80,0

240,0

240,0

29,0

29,0

29,0

87,0

50,0

50,0

100,0

PAM 35 Изградба на Чебрен
PAM 36 Изградба на
Вардарска долина - фаза I
(Бабуна, Градско, Дуброво,
Згрополци) (36 MW)
PAM 36 Изградба на
Вардарска долина - фаза II
(Велес, Градец и остатокот
од малите ХЕ од Вардарска
долина) (272 MW)
PAM 37 Изградба на нова
гасна централа
PAM 38 Изградба на
фотонапонска централа Осломеј 1 (10 MW)

18,0

3,5

4,0
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3,5

10,8

87,0

100,0

7,5

7,5

7,5

7,5

|
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PAM 38 Изградба на
фотонапонска централа Осломеј 3 ЈПП (100 MW)

26,0

27,0

27,0

80,0

80,0

PAM 39 Изградба на
фотонапонска централа Битола (20 MW)

7,5

7,5

15,0

PAM 39 Изградба на
фотонапонска централа Битола (40 MW)

15,0

15,0

30,0

30,0

PAM 39 Изградба на
фотонапонска централа Битола (100 MW)

35,0

35,0

70,0

70,0

35,0

35,0

35,0

6,3

6,3

6,3

11,2

11,2

11,2

PAM 42 Изградба на ветерен
парк – Миравци (50 MW)

21,7

21,7

PAM 43 Изградба на ветерен
парк -Копришница (40 MW)

10,0

10,0

10,0

PAM 43 Изградба на ветерен
парк - Петрово (40 MW)

10,0

10,0

10,0

PAM 40 Изградба на
фотонапонска централа Тиквеш (100 MW)
PAM 41 Изградба на
фотонапонска централа на
локации во сопственост на
ЕСМ (Леуново - 9 MW)
PAM 41 Изградба на
фотонапонска централа на
локации во сопственост на
ЕСМ (Богданци - 16 MW)

PAM 44 Поддршка со
повластена тарифа –
ветерен парк Богданци2 (14
MW)
PAM 44 Поддршка со
повластена тарифа ветерен парк THOR (36 MW)
PAM 44 Поддршка со
повластена тарифа ветерен парк Калтун (34
MW)
PAM 44 Поддршка со
повластена тарифа ветерен парк ЕВРОИНГ (30
MW)

7,0

10,0

5,0

22,0

21,0

15,0

15,0

13,0

14,0

15,0

21,7

17,0
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17,0

47,9

48,0

15,0

45,2

45,0

13,0

39,9

40,0

|
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PAM 44 Поддршка со
повластена тарифа –
биогасна централа (4 MW)
PAM 44 Поддршка со
повластена тарифа - мали
хидроцентрали (27 MW)
PAM 45 Централи на
биомаса (со можност за ТЕТО)
PAM 46 Поддршка со
премија - фаза I (60 MW)

4,0

4,0

4,0

4,0

16,0

16,0

13,0

14,0

14,0

13,0

54,0

54,0

2,5

2,5

1,7

1,7

8,3

8,3

15,0

27,0

42,0

42,0

42,0

42,0

56,0

PAM 46 Поддршка со
премија - фаза II (60 MW)

21,0

21,0

PAM 46 Поддршка со
премија - фаза III (80 MW)
PAM 47 Сончеви електрани
на кров
PAM 48 Идентификација на
соодветни локации за
соларни и ветерни
централи

6,5

9,1

12,4

28,0

28,0

56,0

16,6

21,5

66,2

0,0

PAM 49 Урбанизација на
земјиштата во Македонија
соодветни за изградба на
фотонапонски централи

0,0

PAM 50 Развој на пазарот на
биогорива

0,0

PAM 51 Паметни заедници

0,0

PAM 52 Учество во развој
на технологии и мерки за
енергетска транзиција
PAM 53 Зголемување на
нивото на образование за
потребата од одржлива
енергија
PAM 54 Меѓусекторска и
географска мобилност на
истражувачите
PAM 55 Зголемување на
улогата на мали и средни
претпријатија во
енергетската транзиција
PAM 56 Користење на
средства од меѓународни
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66,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

|
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донатори
PAM 57 Воведување на
данок на СО2
PAM 58 Програма за
праведна транзиција
PAM 59 Усвојување на
годишна програма за
ранливи потрошувачи
PAM 60 Поедноставување
на процедурите за
инвестиции во обновливи
извори
PAM 61 Понатамошен развој
на системот за гаранции за
потекло
PAM 62 Имплементација на
Директивата 2018/2001 за
унапредување на
употребата на енергија од
обновливи извори
PAM 63 Развој на пазарот на
електрична енергија
Вкупно

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
365,6

736,5

946,7

TAF Western Balkans, December 2020 | 121

1231,7

1454,3

4734,7

1932,6

47,5

340,2

102,4

33,1

874,4

|

930,8

217,2

43,2

60,0

27,0

108,7

17,6
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Покрај директните средства потребни за спроведување на мерките, има и голем број документи и активности што треба да се направат во периодот до 2025
година, за чие спроведување е потребно да се издвојат одредени средства. Табелата подолу дава список на голем број активности и документи што треба да се
направат до 2025 година. Околу 8 милиони евра (Табела 2) се потребни за нивна реализација. Веќе се обезбедени средства за некои активности. Најголем дел
од средствата се наменети за подготовка на физибилити студии.
Табела 2. Финансии потребни за развој на студии, правни акти и останати активности
Документ / активност

Цена

Валута

Извор

11 000

евра

USAID

5 000

евра

USAID

Уредба за шема на обврски
Правилник за обележување на потрошувачката на енергија и други ресурси на уреди кои користат енергија донесена
Регулатива за еко-дизајн на производи поврзани со енергија

евра

Одлука за забрана за продажба на уреди за греење
Правилник за инсталатори на опрема за ОИЕ
Правилник за техничка спецификација на опрема за РЕ подобна за мерки за поддршка
Национална стратегија за реновирање на згради

6 000

евра

USAID

2 000

евра

USAID

200 000

евра

EBRD

Развој на топологија

30 000

евра

GIZ, HABITAT

Подзаконски акти за енергетски перформанси на згради и енергетски контроли

50 000

1 000 000

евра

EBRD

600 000

евра

WBIF

3 000

евра

200 000
200 000

евра

Програма и планови за енергетска ефикасност од страна на општините
Поттикнување на јавната зграда на локалната самоуправа
Физибилити студија за реконструкција на јавни згради
Уредба за договори за енергетски перформанси
Промотивни активности за спроведување на јавно приватно партнерство
Развивање и спроведување на проекти за реконструкција и проширување на железничката мрежа, како и за обновување на
возот
Предлог измени и дополнувања на Законот за ДДВ и Законот за акцизи кои се однесуваат на стапките на ДДВ и акцизата за
хибридни и електрични возила
Подигнете го минималниот стандард за превоз на патници
Стратегија за електрификација на транспортниот сектор
Стратегија за водород
Изработка на студии за утврдување на најдобри локации за инсталација на полначи за електрични возила од аспект на
електричната мрежа
Обезбедување законска и регулаторна рамка за правилно функционирање на учесникот на пазарот вклучен во операциите за
одговор на побарувачката
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евра

200 000

евра

50 000

евра

Дел од
National
conservancy,
други
донатори
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Код за мрежа за пренос на природен гас

40 000

евра

Студија за изводливост гасовод МК-КС + СЕИА

600 000

евра

WBIF

Студија за изводливост гасовод МК-РС + СЕИА

600 000

евра

WBIF

1 000 000

евра

Правила за распределување на прекуграничен капацитет на природен гас

Анализи на МЕПСО и РКЕ за спроведување на механизмот за капацитет според Регулативата 2019/943 за внатрешен пазар на
електрична енергија
Изработка на физибилити студија и конечна одлука за ХЕ Велес и Градец
Физибилити студија за претворање на една единица на ТЕ Битола во природен гас и репарирање и спроведување на тендер за
градба
Подготовка и спроведување на тендери за изградба на ФВ централа од 100 MW

KfW
2 600 000

евра

KfW

Подготовка и спроведување на тендери за ФВ централи од 9 MW и 16 MW

KfW

Подготовка и спроведување на тендер за изградба и опрема на Миравци

KfW

Спроведување на нови тендери за доделување на договор за право на употреба на премија за електрична енергија произведена
од PV електрани изградени на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија

6 000

евра

Измени и дополнување на Законот за енергетика, Законот за ДДВ и Правилникот за ОИЕ за да се подобри законската рамка за
нето-наплата и да се усогласат со упатствата на EnC за потрошувачите

6 000

евра

15 000

евра

5 000

евра

USAID

25 000

евра

годишно

МЕМО да започне постапка за членство во Здружението на тела што издаваат (АИБ)

5 000

евра

годишна
членарина

Изготвување измени и дополнувања на Правилникот за ОИЕ и нова Уредба за гаранции за потекло

3 000

евра

Правила за управување со системот за гаранции за потекло (ново, ќе ги донесе МЕМО)

4 000

евра

USAID

Вклучување на препорака од студиите развиени од УНДП и Светска банка во врска со данокот на СО2
Методологија за избор на соодветна локација за изградба на PV, ветер и мали хидроцентрали
Урбанизација на земјиштето во Битола, Тиквеш, Богданци, Миравци
Урбанизација на локацијата избрана во мерката „Идентификација на соодветни локации за соларни и ветерни електрани“
Анализа, предлози и изготвување измени и дополнувања на Законот за урбанистичко планирање, Закон за земјоделско
земјиште, Закон за градежно земјиште и Закон за градежништво со цел да се поедностават процедурите поврзани со инвестиции
во објекти за РЕ
MEMO да развие / распореди функционална ИТ платформа за регистрирање на издавање и трансфер на гаранции за потекло
или да се приклучи на иницијативата EnC за воспоставување и употреба на регионална платформа за гаранции за потекло

Имплементација на Директивата 2018/2001 за унапредување на употребата на енергија од обновливи извори
Имплементација на Директивата 2019/944 за заеднички правила за внатрешниот пазар на електрична енергија
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евра
евра
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Имплементација на Регулативата 2019/943 за внатрешниот пазар на електрична енергија

евра

Развивање анализа и изготвување на Закон за биогорива

17 000

евра

Развивање на Акционен план за биогорива и изготвување на секундарно законодавство што произлегува од него

10 000

евра

7 533 000

евра

Раздвојување и сертифицирање на ОЕПС на природен гас
Вкупно
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6.3 Стратешки патоказ
За да се постигнат индикативните траектории за секоја димензија прикажана во поглавјето
„Индикативни траектории на главните индикатори“, потребно е без исклучок да се спроведат сите
предложени мерки. Само на тој начин ќе се гарантира постигнување на целите за 2025 година, што,
пак, во голема мера ќе придонесе за постигнување на целите за 2030 година од Стратегијата за
енергетика. Сепак, многу е важно да се даде приоритет на политиките и мерките засновани на
различни индикатори. За потребите на Програмата за реализација на стратегијата за енергетика,
изработена е Методологија за приоритизација на политиките и мерките. Приоритет на мерките е
направен по димензија и за секоја димензија се дефинираат различни индикатори.
За димензијата Декарбонизација, каде што повеќето од мерките се изградба на капацитети за
производство на електрична енергија, дефинирани се следниве индикатори: Диверзификација на
електрична енергија, Зголемување на конкуренцијата, Адекватност на системот, Прогрес на
имплементацијата, намалување на СО2 и искористување на ОИЕ. Покрај овие критериуми, аспектот
за родова еднаквост и социјална инклузија е вклучен преку два критериума, имено креирање работни
места и можност за вработување жени. Методот за пресметување на оценките за секоја мерка по
сите овие индикатори е објаснет во Анекс.
Резултатите покажуваат дека мерката на која треба да и се даде најголем приоритет е изградбата на
хидроцентралата Чебрен, на второ место е мерката за изградба на проектот Вардарска долина, на
трето место е изградбата на нова гасна централа/ни до 450 MW, а на четврто место е изградбата на
соларна централа од 100 MW во Осломеј (Табела 3).

Зголемување на
конкуренцијата

Адекватност на
системот

Прогрес на
имплементацијата

Намалување на СО2

Искористување на
ОИЕ

Создавање работни
места (вкупно)

Создавање работни
места (жени)

Тежина на секој критериум

12%

13%

22%

6%

17%

15%

8%

7%

Вкупен резултат

Критериуми за проценка

Диверзификација на
електрична енергија

Табела 3. Приоритизирање на политиките и мерките во димензијата Декарбонизација

Проекти за Декарбонизација
PAM 35 Изградба на Чебрен
PAM 36 Изградба на Вардарска
долина - фаза II (Велес, Градец и
остатокот од малите ХЕ од
Вардарската долина) (272 MW)
PAM 37 Изградба на нова гасна
централа (450 MW)
PAM 38 Изградба на фотонапонска
централа - Осломеј 3 (100 MW)
PAM 39 Изградба на фотонапонска
централа во Битола (100 MW)
PAM 40 Изградба на фотонапонска
централа во Тиквеш (100 MW)
PAM 47 Сончеви електрани на кров
(80 MW)
PAM 46 Поддршка со премија - фаза
I (60 MW)
PAM 46 Поддршка со премија - фаза
III (80 MW)
PAM 46 Поддршка со премија - фаза
II (60 MW)
PAM 44 Поддршка со повластени
тарифи - ветерен парк Калтун (34
MW)
PAM 38 Изградба на фотонапонска
централа -Осломеј 1 (10 MW)
PAM 39 Изградба на фотонапонска
централа во Битола (20 MW)
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5

2
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5

5

5

4,81
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1

5
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4

4

4,24

1
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5

3

5

1

3

3

3,50
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4

3

2,55
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2,45
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2
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3

2,45

5
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3

1

2

3

3

2,14
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3

2

2,10
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3

3

2,05

4

2
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4

1

2

3

2

2,02

5

1

1

5

1

2

1

1

1,84

4

1

1

5

1

2

1

1

1,75

4

1

1

3

1

2

2

2

1,75
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PAM 44 Поддршка со повластени
тарифи - мали ХЕ (27 MW)
PAM 44 Поддршка со повластени
тарифи - ветерен парк Богданци2
(14 мегавати)
PAM 44 Поддршка со повластени
тарифи - ветерен парк THOR (36
MW)
PAM 44 Поддршка со повластени
тарифи - ветерен парк ЕВРОИНГ (30
MW)
PAM 44 Поддршка со повластени
тарифи – биогасна централа (4 MW)
PAM 45 Централи на биомаса (со
можност за ТЕ-ТО) (5 MW)
PAM 42 Изградба на ветерен парк
Миравци (50 MW)
PAM 38 Изградба на фотонапонска
централа Осломеј 2 (10 MW)
PAM 39 Изградба на фотонапонска
централа во Битола (40 MW)
PAM 36 Изградба на Вардарска
долина - фаза I (Бабуна, Градско,
Дуброво, Згрополци) (36 MW)
PAM 41 Изградба на фотонапонска
централа на локации во
сопственост на ЕСМ (Леуново - 9
MW)
PAM 41 Изградба на фотонапонска
централа на локации во
сопственост на ЕСМ (Богданци - 16
MW)
PAM 43 Изградба на ветерен парк
Копришница (40 MW)
PAM 43 Изградба на ветерен парк
Петрово (40 MW)
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1

1

1

1

2

1

1

1,50

Приоритизација на политиките и мерките дефинирани во димензијата на Енергетска ефикасност се
врши со помош на седум индикатори: заштеда на примарна енергија, заштеда на финална енергија,
намалување на CO2, прогрес на имплементацијата, специфична цена, креирање работни места и
можност за вработување жени. Добиените резултати покажуваат дека мерката што може да даде
најголем придонес во оваа димензија е мерката Поголемо искористување на топлински пумпи, по
што следува мерката за Исфрлање од употреба на светилки со вжарено влакно. Следни се мерките
за Кампањи за подигање на јавната свест и мрежа од информативни центри за ЕЕ и Реконструкција
на постојните резиденцијални згради (Табела 4).
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10%

13%

12%

Конечен резултат

14%

Креирање
работни места
(жени)

17%

16%

Специфични
трошоци

17%

Политика и мерки за Енергетска
ефикасност
PAM 3 Поголемо искористување на
топлински пумпи
PAM 11 Исфрлање од употреба на
светилки со вжарено влакно
PAM 4 Кампањи за подигање на јавната
свест и мрежа од информативни центри за

Напредок во
спроведувањет
о

Намалување на
СО2

Тежина на секој критериум

Создавање
работни места
(Вкупно)

Критериуми за проценка

Заштеда на
примарна
енергија
Конечна
заштеда на
енергија

Табела 4. Приоритизирање на политиките и мерките во димензијата Енергетска ефикасност

5

5

5

1

5

3

1

3,68

4

3

4

2

3

3

2

3,07

4

3

4

1

4

3

1

2,91

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy
Development
ЕЕ
PAM 5 Реконструкција на постојните
резиденцијални згради
PAM 24 Сончеви термални колектори
PAM 16 Воведување на понапредни
технологии
PAM 8 Реконстррукција на постојните
комерцијални објекти
PAM 1 Обврзувачка шема за енергетска
ефикасност
PAM 9 Изградба на нови енергетски
ефикасни згради
PAM 20 Напредна мобилност
PAM 19 Обнова на националниот возен
парк на останати возила
PAM 18 Обновување на националниот
возен парк на патнички автомобили
PAM 10 Изградба на пасивни згради
PAM 2 Означување на електрични апарати
и опрема
PAM 22 Електрификација на транспортот
PAM 12 Подобрување на уличното
осветлување во општините
PAM 14 Енергетско управување во
производните индустрии
PAM 15 Воведување на ефикасни
електрични мотори
PAM 23 Зголемена употреба на системи за
централно греење
PAM 17 Поголема искористеност на
железницата
PAM 6 Реконструкција на постојните згради
на централната власт
PAM 7 Реконструкција на постојните згради
на локалната самоуправа
PAM 13 „Зелени набавки“
PAM 21 Изградба на пругата кон Република
Бугарија
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Претходните две димензии имаат најголем број на мерки и таму се и најголемите инвестиции и
слободно може да се каже дека нивната приоритизација е и најзначајна. Во третата димензија
дефинирани се 10 мерки кои се однесува на електрана енергија и природен гас. Напорите да се
дефинираат заеднички индикатори за овие мерки, не даде резултати затоа што се работи за
различни енергенти и мрежи. Ако пак се направи поделба на мерките на електрична енергија и
природен гас се добива дека не е потребно дефинирање на индикатори. Според одговорите на
експертите, најважни мерки во оваа димензија се Продолжување со регионалната интеграција на пазарите
на електрична енергија и природен гас. Мерката Изградба на 400 kV интерконекција за пренос на
електрична енергија Македонија-Албанија (Битола-Елбасан) ќе го зголеми нивото на
интерконективност и ќе придонесе за зголемување на транзитот на електрична енергија низ нашата
држава. Од друга страна во делот на Декарбонизација трета мерка по приоритет е изградбата на
нова гасна електрана, а за да се реализира таа потребно е да се изгради гасоводот кон Грција. Од
овие причини и според оценките на експертите, овие две мерки се следни по приоритет.
Намалувањето на загубите покрај тоа што придонесува за заштеди на енергија, придонесува и за
зголемување на доверливоста на системот. Истовремено, со подобрувањето на дистрибутивната
мрежа се овозможува и поголем продор на ОИЕ. Рангирањето на останатите мерки е прикажано во
табелата подолу (Табела 5).
Табела 5. Приоритизирање на политиките и мерките во димензијата Интеграција и сигурност на
пазарите на енергија

TAF Western Balkans, December 2020 | 127

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy
Development
Оценка
PAM 27 Продолжување со регионалната интеграција на пазарот на електрична
енергија
PAM 29 Продолжување со регионалната интеграција на пазарот на природен гас

4.43

PAM 26 Изградба на 400 kV интерконекција за пренос на електрична енергија
Македонија-Албанија (Битола-Елбасан)
PAM 30 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Грција

4.14

PAM 25 Намалување на загубите во мрежата

3.79

PAM 33 Развој на преносна мрежа на природен гас

3.64

PAM 31 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас Македонија-Србија

3.57

PAM 34 Развој на дистрибутивна мрежа на природен гас

2.93

PAM 32 Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас МакедонијаКосово
PAM 28 Одговор на побарувачката на ценовните сигнали

2.86

4.21

4.14

2.79

Мерките во другите две димензии се подеднакво важни затоа што нивната реализација овозможува
реализација на мерките дефинирани во димензиите Декарбонизација и Енергетска ефикасност.

6.4 Институционална одговорност
Препораката дадена во Стратегијата за енергетика е применлива и во Програмата за нејзино
реализирање. Препорачливо е да се формира Управувачки комитет одговорен за спроведување на
Стратегијата и Програмата, со кој ќе раководи вицепремиерот за економски прашања. Политиките и
стратешките мерки се составени од различни меѓусебно поврзани делови. И покрај тоа што многу
институции во енергетскиот сектор имаат специфични агенди, тие треба да се спровдуваат во
хармонија и во рамки на една поголема заедничка агенда. Затоа, добрата практика на управување
укажува на тоа дека е потребен Управувачки комитет на највисоките нивоа на Владата за да се
осигури дека се применуваат правилни економски и менаџерски ресурси за спроведување на
Стратегијата и Програмата и дека се врши соодветна координација меѓу министерствата и другите
засегнати страни. Се препорачува членовите на Управниот комитет да бидат претставници од
Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, Регулаторната комисија за енергетика и Агенцијата за енергетика. Дополнително, се
препорачува повремено вклучување на приватни енергетски компании преку стопанските комори
бидејќи можат да дадат значителен придонес по одредени прашања. Членовите редовно треба да се
состануваат (квартално) за да обезбедат извештаи за напредокот, да ги идентификуваат и
адресираат ризиците и препреките, да ги решат прашањата за координација помеѓу министерствата
и да обезбедат договор за какви било промени во иницијативите или распоредите што се развиени
во Програмата. Конституирањето на Управувачкиот комитет ќе придонесе за подобрување на
енергетскиот сектор преку подобра координација и соработка помеѓу институциите.
Министерството за економија ја има главната улога во спроведувањето на Програмата и следењето
на нејзината имплементација. Речиси секоја мерка го вклучува Министерството, во некои случаи во
голема мера, во други во помала мера. Ова бара од Министерството да има висок капацитет во
однос на бројот, искуството и квалитетот на персоналот. Министерството за економија има
соодветна внатрешна организација - Државен советник за енергетика и Сектор за енергетика со три
единици, како и околу 10 вработени кои треба да ги преземат овие улоги и одговорности. Сепак,
многу искусни вработени го напуштија Министерството, оставајќи го овој сектор со претежно
неискусен персонал, кој не може навремено и ефикасно да управува со спроведувањето на мерките.
Агенцијата за енергетика е вклучена во спроведувањето на мерките што имаат за цел зголемена
енергетска ефикасност и употреба на ОИЕ. Агенцијата за енергетика доби мандат да работи на овие
мерки, но нема човечки ресурси. За многу години, бројот на вработени во Агенцијата не се зголемува
(вкупно 12 вработени), додека бројот и сложеноста на задачите што треба да ги извршат се
зголемуваат. Особено, техничкиот персонал (инженери) кој треба да ги извршува основните функции
на Агенцијата е дефицитарен.
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Затоа, капацитетите на Министерството за економија - Секторот за енергетика и Агенцијата за
енергетика треба да се зајакнат со цел оваа Стратегија и мерките од Програмата да се спроведат. За
таа цел, дополнителни лица мора да бидат вработени или ангажирани од надвор. Овие нови
вработени мора да имаат инженерска позадина и одредено искуство. Тие можат да бидат нови
вработени во јавниот сектор или повлечени од други јавни институции преку таканаречената
мобилност на јавната администрација. Дури и ако овие две институции ги пополнат испразнетите
места, тие исто така треба да планираат и да издвојат буџет за аутсорсинг за спроведување на
одредени мерки или специфични чекори како дел од мерките, особено оние што се однесуваат на
изготвување анализи, развој на системи, јавни кампањи итн.
Три неодамна развиени документи содржат специфични предлози за зајакнување на капацитетите на
овие две институции. Овие предлози не подразбираат дека мора да се систематизираат новите
работни места, бидејќи во некои случаи може да се направат измени на постојните работни места со
цел да се вклучат дополнителни задачи и соодветно административно ниво на државни службеници
што треба да ги извршуваат. Врз основа на овие документи:


Министерството за економија треба да распореди најмалку 1, идеално 2 државни службеници
за планови и извештаи за енергијата и климата (еден постар, еден помлад). Проценка е дека
задачите поврзани со спроведувањето и / или следењето на мерките за ОИЕ треба да бидат
распределени на дополнителни 4 државни службеници од различно ниво.



Идеалниот број на вработени во Агенцијата за енергетика што ќе извршуваат задачи
поврзани со ОИЕ, енергетска ефикасност и администрирање на ИТ платформите, кои
произлегуваат од законскиот мандат и одговорностите на Агенцијата за енергетика, е 15, кои
вклучуваат менаџери, високи и помлади вработени. Со овој број на вработени, задачите
можат непречено и навремено да се извршуваат. Имајќи го предвид моменталниот број на
вработени во Агенцијата кои работат на овие прашања е многу мал (не повеќе од 7),
потребни се најмалку 3 итни нови вработувања, така што Агенцијата некако може да се
справи со мандатот.

ЕСМ, како најголем домашен производител на електрична енергија во сопственост на Владата, има
клучна улога во спроведувањето на мерките поврзани со изградба на нови капацитети за
производство на електрична енергија. До неодамна, искуството со ЕСМ беше поврзано со изградба и
управување со централи на јаглен и големи хидроцентрали. Здобивањето на искуство на ЕСМ во
другите технологии од обновливи извори започна со изградбата и пуштањето во работа на ветерна
електрана, додека во последно време ЕСМ започна тендери или е во рана фаза на изградба на
неколку фотонапонски централи. Ова се само првични чекори и многу повеќе инвестиции во ЕСМ ќе
дојдат во наредните 5-10 години, со што значително ќе се промени производственото портфолио на
оваа компанија. Ова повлекува зајакнат капацитет што ќе произлезе од внатрешната реорганизација.
Имено, инвестирањето во производствени капацитети од обновливи извори е сеопфатен процес кој
започнува од планирање, изградба, пуштање во употреба, работење и одржување на објектот.
Затоа, ЕСМ треба да воспостави проектна единица/тим, во кој ќе бидат префрлени вработени од
различни сектори (развој, набавки, финансии, производство, итн.), соединувајќи знаења и вештини за
разни важни прашања (подготовка и спроведување на тендерски процедури, урбано планирање,
процедури за изградба, финансиска анализа, инженерство). Целосно посветен проектен тим/единица
за разлика од ад хок работна група ќе го олесни и забрза спроведувањето на мерките.
Други субјекти кои имаат важна улога во спроведувањето на одредени мерки се следниве:
 Министерство за животна средина и просторно планирањее одговорно ресорно
министерство во следниве области кои се од важност за развојот на енергетскиот сектор:
климатски промени воопшто, животна средина, отпад и вода. Во областа на климатските
промени, ова министерство има слаби капацитети, бидејќи само едно лице на високо
раководно место се занимава директно со ова прашање, додека работните места во
единицата за политика за климатски промени се празни. Земајќи го предвид бараното
законодавство на ЕУ и ОН за климатските промени, кое во голема мера е транспонирано во
националното законодавство и барањата што произлегуваат од него, треба да се даде
приоритет на пополнување на овие места, за да може Министерството да одговори на
предизвиците во развојот на Инвентар на стакленички гасови, Националните утврдени
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придонеси, Двогодишни извештаи за климатски промени, Националниот план за енергија и
клима и други стратешки документи и извештаи. Понатаму, постапките поврзани со
употребата на вода треба да се насочат и да се забрза нивната имплементација заради
планираните и тековните инвестиции во големите и малите хидроцентрали. Истото се
однесува на стратешката проценка на влијанието врз животната средина што е
задолжителна за поголеми инвестиции во изградба на енергетски објект и елаборат за
заштита на животната средина што е задолжителен за помалите инвестиции.


Министерство за транспорт и врски е одговорно ресорно министерство во следниве
области кои се од важност за развој на енергетиката: урбанистичко планирање, управување
со градежно земјиште, градежништво и сите видови транспорт. Поконкретно, назначените
вработени ќе мораат заеднички да работат со Министерството за економија на меѓусебна
активност - завршување и доколку има потреба од подобрување на основното и секундарното
законодавство за енергетските перформанси на зградите (Закон за енергетска ефикасност,
Правилник за енергетска ефикасност на Згради, Закон за градба и сл.), и уште поважно за
надгледување на неговото правилно спроведување, што е важно за постигнување на целите
за енергетска ефикасност. Понатаму, со цел да се насочат процесите на инвестирање во
обновливи извори, ова министерство и назначените вработени ќе треба да посветат повеќе
време и напори за измена, усогласување и подобрување на законодавството за урбанистичко
планирање, управување со градежно земјиште и градежни дозволи, како и спроведување
мерки за употреба на алтернативни и одржливи горива во транспортниот сектор. На крајот,
ова министерство како сопственик на МЕПСО – електропреносен систем оператор, преку
назначен претставник во Собранието на акционери ќе треба да ги донесе клучните одлуки за
организација на оваа компанија и нејзините инвестиции.



Општините се одговорни за урбанистичко планирање, издавање на градежни дозволи, како и
улично осветлување и јавен превоз. Иако општините немаат никакви надлежности во
работењето на компаниите за централни греење и природен гас (регулирани со РКЕ), сепак,
одлуката за овластување за изградба на нови или проширување на постојни капацитети за
производство на топлинска енергија ја донесува Советот на локалната самоуправа.



Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Неколку мерки од Програмата треба
да се спроведат или нивната имплементација да се следи од страна на Регулаторната
комисија за енергетика. За разлика од Министерството за економија и Агенцијата за
енергетика, ова регулаторно тело со години докажа дека го има потребниот капацитет да се
справи со својот мандат. Неколку вработени во стручната служба на РКЕ се пензионира или
беа назначени за комесари, но овие места беа пополнети и дополнително вработени нови
лица, со што се зајакнаа внатрешните капацитети. Обврските на РКЕ се поддржани од
неколку проекти финансирани од донатори и/или надворешни експерти, и се очекува овие
видови поддршка да продолжат и во наредните години.

Како што е наведено погоре, повеќето од овие субјекти имаат внатрешна организација и вработени
кои се занимаваат со овие проблеми. Сепак, потребно е зајакнување на капацитетите и поголема
посветеност на спроведувањето на мерките каде што се вклучени овие институции. За таа цел,
секоја институција ќе треба да назначи и одредени вработени кои ќе бидат вклучени во нивното
спроведување. Во зависност од типот на мерка, овие вработени мора да имаат професионална
позадина соодветна за извршување на бараните задачи и да бидат целосно посветени во нивна
имплементација.
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7 Прилог I - Методологија за
приоритизација на политиките и
мерките
7.1 Пред-проценка
За време на процесот на приоритизација на проектите, првиот чекор е фаза на пред-проценка на
проектите. Оваа фаза на пред-проценка вклучува:




7.1.1

Подобност на проектот
Групирање на проекти и
Валидација на податоците за проектите

Критериуми за подобност

На почетокот, секој проект се проверува дали ги исполнува критериумите за подобност. Секој проект
треба да ги исполнува сите критериуми за подобност. Ако, барем еден од критериумите за подобност
не е исполнет, тогаш проектот не е подобен и не се смета за понатамошна обработка.
За подобност на проектот, избрани се следниве критериуми:




7.1.2

Дали проектот е во согласност со валидните политики и стратегии на ЕУ
Дали проектот е опфатен со релевантен стратешки документ (секторски акциски план или
секторски мастер план)
Дали проектот придонесува за валидна национална цел

Групирање на проекти

Следниот чекор е групирање на проекти или класификација на проекти. Проектите се категоризираат
во четири групи:





Декарбонизација
Енергетска ефикасност
Интеграција и сигурност на пазарите на енергија
Други

Овие категории се во согласност со димензиите од Стратегијата за развој на енергијата. Во
согласност со групата во која припаѓа проектот, се применува соодветна проценка врз основа на
повеќе критериуми.

7.1.3

Валидација на податоците за проектот

Последен чекор на пред-проценка процесот е валидација на податоците. Целта на овој чекор е
првично да се провери исправноста на дадените податоци и да се идентификуваат можните грешки и
недоследности во податоците. Дополнително, од промоторите на проектот може да се побараат
информации за податоците што недостасуваат или се неконзистентни, со цел проектот да го исполни
овој чекор и да продолжи со процесот на проценка.

7.2 Мултикритеријална проценка
Сите проекти кои ги исполниле критериумите за пред-проценка, потоа се оценуваат според
методологијата за мултикритеријално одлучување. Користејќи ја оваа методологија, секој од
проектите се оценува и рангира, врз основа на различни критериуми кои се објаснети во ова
поглавје.
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7.2.1

Диверзификација на електричната енергија

Еден од индикаторите кои се користат за проектите за производство на електрична енергија е
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) за изворите кои се користат за производство на електрична енергија.
Овој индекс укажува на степенот на диверзификација на изворите на енергија во производството на
електрична енергија за која било дадена земја и е даден со следната равенка:
∑
каде

е уделот на изворот на енергија i во вкупното производство на електрична енергија.

Колку е поблизу вредноста до 1, толку помалку има диверзифификација на изворите.
HHI се пресметува со и без вклучување на анализираниот проект во системот. Проектот со највисока
промена на HHI индексот добива максимални поени (5), а проектот со најмала промена на индексот
добива минимум поени (1). Линеарна интерполација помеѓу минималните и максималните вредности
се користи за оценување на останатите проекти.

7.2.2

Зголемување на конкуренцијата

Како еден од критериумите за приоритет на проектите, избран е критериум за зајакнување на
пазарната конкуренција. Ова е мерка што може да го намали монополот на пазарот, односно да ја
зголеми конкурентноста, а со тоа и да ги намали цените што производителите, увозниците или
трговците им ги наметнуваат на потрошувачите. Иако “cost-benefit” пресметките вклучуваат директни
намалувања на цените што произлегуваат од, на пример, воведување капацитет со пониска
производна цена или воведување на дополнителен далекувод што ќе го намали загушувањето,
ефектите од подобрувањето на конкуренцијата се сметаат за посебна мерка.
Најчесто користената метрика за квантификација на концентрацијата на пазарот е повторно
Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Овој индекс се пресметува како квадрат на пазарниот удел на секој
учесник на пазарот, а потоа се сумираат добиените броеви. Индексот HHI е претставен со следната
равенка:
∑
каде сега

е пазарниот удел на i-тиот учесник на пазарот.

Колку е поблизу пазарот до монопол, толку е поголема концентрацијата на пазарот (и помала е
неговата конкуренција). Доколку има само еден учесник на пазарот кој има 100% удел на пазарот,
индексот HHI би бил највисок, што укажува на монопол. Или, ако има многу натпреварувачки
учесници, секој би имал скоро 0% удел на пазарот, а HHI би бил близу до нула, што укажува на скоро
совршена конкуренција.
HHI се пресметува со и без вклучување на анализираниот проект во системот. На овој начин се мери
влијанието на проектот врз подобрувањето на конкуренцијата. Проектот со највисока промена на HHI
индексот добива максимални поени (5), а проектот со најмала промена на индексот добива минимум
поени (1). Линеарна интерполација помеѓу минималните и максималните вредности се користи за
оценување на останатите проекти.

7.2.3

Адекватност на системот

Адекватноста на системот е мерка со која се споредуваат расположивиот капацитет на производство
и максималната побарувачка.
Доколку проектот е поврзан со производствен капацитет, критериумот за адекватност на системот се
однесува на зголемување на производните резерви за случаи кога има најголема побарувачка или
кога некои од другите производствени капацитети се недостапни. Ако производствениот капацитет
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што се додава произведува електрична енергија од обновливи извори на енергија чие производство
зависи од метеоролошките услови, треба да се земат предвид и можните дополнителни потреби за
балансирање и резерви во случаи кога нивното производство не одговара на побарувачката.
Доколку проектот е поврзан со подобрување на постојната електроенергетска мрежа, тоа доведува
до зголемување на сигурноста на системот, со намалување на оптоварувањето на мрежата и
доведува до намалување на веројатноста за прекин. Исто така, може да ги намали потебите од
резерви за производството во одредени региони и да го зголеми споделувањето на резервите.
Со вклучување на проект поврзан со развој на гасната мрежа, се подобрува сигурноста на системот
и се намалува веројатноста за прекин.
Пресметката на индексот на адекватност на системот за проекти за електрична енергија се изразува
со следната равенка:

каде:
е инсталиран нето капацитет за производство,
е интерконективниот капацитет (или нето капацитетот за пренос - NTC) и
е системската часовна врвна побарувачка на електрична енергија во анализираната година.
За гасните проекти, индексот на адекватност на системот е дефиниран со следната равенка:

каде:
е максимален капацитет на интерконекциите
е локален капацитет за производство
е максималниот капацитет за складирање
е максималниот капацитет за екстракција на ТНГ и
е врвна побарувачка на системот или најголема дневна побарувачка во соодветната година
Бидејќи во Македонија нема производство на гас, складирање, ниту капацитет за екстракција на ТНГ,
равенката за индексот на адекватност на гасниот систем се сведува на:

Како и за другите индекси, и овој се пресметува со и без вклучување на анализираниот проект, за да
се измери влијанието на проектот врз адекватноста на системот. Проектот со највисока промена на
HHI индексот добива максимални поени (5), а проектот со најмала промена на индексот добива
минимум поени (1). Линеарна интерполација помеѓу минималните и максималните вредности се
користи за оценување на останатите проекти.

7.2.4

Прогрес на имплементацијата

Индикаторот за прогресот на имплеметацијата е критериум кој го мери степенот на зрелост на
проектот, што е степен на прелиминарен потенцијал на имплементација. Овој индикатор се заснова
на информациите обезбедени за секој проект. Според ова, проектот може да биде во следните фази:


Не е спроведена претходна физибилити студија или не се обезбедени информации



Идеја за проект



Пред-физибилити студија



Тендер за претквалификација

 Одвоени финансии за физибилити студија
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Физибилити студија



Конечна одлука за инвестирање



Објавен тендер



Дозвола (вклучувајќи Стратешка оценка врз животната средина)



Градба

Проектите кои се во фаза на напредна имплементација (на пр. во или над фазата на дозвола)
добиваат највисока оценка (5), а проектите што немаат напредок во реализацијата добиваат
минимална оценка (1).

7.2.5

Намалување на СО2

За овој критериум, пресметка на намалувањето на емисијата на CO2 е направена за секој проект.
Намалувањето на емисиите на СО2 се пресметува како „заштеда“ во однос на референтен
емисионен фактор базиран на фосилни горива. Во овој извештај, заштедите на СО2 се пресметуваат
со користење на следната равенка:

GHG savings [ gCO 2eq ]   (Eel [ gCO 2eq / MWh]* Energyel [ MWh])
каде:

E [ gCO2eq / MWh]  EF (el )  E(el )

EF ( el )

е референтен емисионен фактор на електрична енергија, кој обично се пресметува со
користење само на фосилни горива (така што се нарекува Fossil Fuel Comparator FFC)

E( el )

е емисионен фактор на производствениот капацитет што е анализиран во проектот

energyel

е количина на електрична енергија произведена од производствениот капацитет
анализиран во проектот

Од друга страна, референтниот емисионен фактор на електрична енергија се пресметува како збир
на емисии на СО2 на референтните производствени капацитети во системот (капацитети на фосилни
горива или капацитети што се користат во основната година) порзани на мрежа и поделени со
вкупното производство на електрична енергија од овие капацитети. Овој емисионен фактор се
пресметува со користење на нето-производството и емисионен фактор на секој производствен
капацитет, со следната равенка:

 EG * EF

 EG
m, y

EFF ( el ), y

el , m , y

m

m, y

m

каде:

EFF ( el ), y

е референтен емисионен фактор на електрична енергија за година y ( tCO2 eq / MWhel )

EGm, y

нето електрична енергија произведена и доставена до мрежата од електраната
година

m

во

y ( GWh )

EFel ,m, y

емисионен фактор на електрана z во година

m

електрани поврзани на мрежите во година

y

анализирана година
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Емисионен фактор за секоја електрана

EFel ,m, y 

m , се пресметува според следната равенка:

EFCO2 eq m,i , y *3.6

m, y

каде:

m во година y ( tCO2 eq / MWh )

EFel ,m, y

е емисионен фактор на електраната

EFCO2 eq m,i , y

е просечен CO2 фактор од типот на гориво i кој се користи во електраната
година

m , во

y ( tCO2 eq / TJ )

m, y

е просечна нето-ефикасност на електраната

m

електрани се поврзани со мрежите во година

y

анализирана година

m , во година y
y

Според овие пресметки, проектот со најголема заштеда на СО 2 добива максимална оценка (5), а
проектот со најниска СО2 заштеда добива минимална оценка (1).

7.2.6

Искористување на ОИЕ

Уделот на обновливи извори на енергија е од особено значење за исполнување на одредени цели на
државата. Една таква цел е учеството на обновливите извори на енергија во бруто потрошувачката
на финална енергија. Како резултат на улогата на обновливи извори на енергија, се предлага
индикаторот за искористување на ОИЕ. Евалуацијата на проектите е направена на начин што проект
кој ќе произведува најмногу енергија од обновливи извори добива оценка 5, а проектот што ќе
произведува најмалку енергија од обновливи извори или енергија од фосилни горива
(термоелектрани) добива оценка 1. Линеарна интерполација помеѓу минималното и максималното
производство се користи за оценување на остатокот од проектите. Развојот на мрежата за пренос и /
или дистрибуција не се зема предвид.

7.2.7

Создавање работни места

Инвестициите во енергетскиот сектор ќе имаат значителен позитивен ефект врз пазарот на трудот.
Всушност, овие инвестиции ќе генерираат нови работни места, т.е. директно ќе се зголеми
вработеноста во нови енергетски објекти. Директните ефекти врз вработувањето може да се
проценат приближно.
Користејќи голема количина на податоци од литературата, направена е пресметка за создавање
работни места. За проектите за производство на електрична енергија, работните места се
пресметуваат со множење на секој MW на инсталираниот капацитет со одреден број работни места.
Пресметани се работни места за производство и инсталација и дополнителни работни места за
одржување. Врз основа на податоците за моменталниот број на вработени во ЕСМ и другите
енергетски компании во Македонија, направена е калибрација на домашни работни места.
Инвестициите во технологии за производство на електрична енергија ќе имаат и мултипликативен
ефект врз вработувањето во другите сектори на економијата. Ваквите индиректни ефекти е тешко да
се проценат. Но, економската логика, односно концептот на мултипликаторот, вели дека секој нов
вработен создава дополнително вработување. Имено, нововработените ќе добијат плата. Еден дел
од платата може да го заштедат, а другиот дел ќе го потрошат. Делот од платите што ќе се потроши
ќе ја зголеми побарувачката на добра за широка потрошувачка, поради што компаниите што ги
произведуваат овие добра, за да одговорат на зголемената побарувачка, ќе мораат да ангажираат
нови лица, односно ќе создадат т.н. средно вработување. Според слична логика, се создава
терцијално вработување итн. Мултипликационен ефект врз вработувањето (зачувување на
постојните работни места и создавање нови работни места) се јавува и во други сектори на
економијата - во градежништвото, на пример, во домашните компании кои би испорачале соодветни
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делови потребни за изградба на нови енергетски објекти и слично. Сепак, индиректните работни
места што ќе се отворат како резултат на инвестициите во технологии за производство на
електрична енергија не се пресметани.
Од друга страна, засновано на трудот „Employment Estimates for Energy Efficiency Retrofits of
Commercial
Buildings
http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/research_brief/PERI_USGBC_Research_Brief.pdf”,
пресметани
се новите работни места што ќе се отворат како резултат на инвестициите во енергетската
ефикасност.
Земајќи ја предвид стапката на невработеност во земјата, се предлагаат индикатори за создавање
работни места. Проектот што може да отвори повеќето работни места добива оценка 5, од друга
страна проектот со најмалку работни места, оценка 1. Линеарна интерполација помеѓу минималниот
и максималниот број на работни места се користи за бодување на останатите проекти.

7.2.8

Заштеди на примарна енергија

Заштеда на примарна енергија се пресметува како разлика помеѓу потрошувачката на примарна
енергија во сценариото без мерки (основно сценарио) и сценариото во кое е имплементирана
соодветната мерка.

7.2.9

Заштеди на финална енергија

Заштеда на финална енергија се пресметува на ист начин како и заштедата на примарна енергија,
како разлика помеѓу потрошувачката на примарна енергија во сценариото без мерки (основно
сценарио) и сценариото во кое е имплементирана соодветната мерка.

7.2.10 Специфични трошоци
Економска ефективност или специфичен трошок – покажува колкави се потребните вложувања за да
се намали 1 t CO2-eq со конкретната политика/мерка и се изразува во €/t CO2-eq.

7.3 Аналитичка процес на хиерархија
Тежините за секој критериум се одредуваат со употреба на Аналитички процес на хиерархија
(Analytic Hierarchy Process - AHP). Аналитичкиот процес на хиерархија е метод за донесување одлуки
со повеќе критериуми што се користи за да се извлечат соодноси помеѓу критериумите врз основа на
споредба на парови. Овие соодноси и индексите на конзистентност се добиваат од принципите на
сопствените вектори.
Со цел да се пресметаат тежините за различните критериуми, на почетокот се создава матрица A.
Матрицата А е реална матрица, каде m е бројот на разгледани критериуми за проценка. Полињата ајк
на матрицата А ја претставува важноста на j-тиот критериумот во однос на k-тиот критериум. Ако ајк>
1, тогаш j-тиот критериум е поважен од k-тиот критериум. За да се оцени важноста помеѓу два
критериума, се користи нумеричка скала од 1 до 9. Ако j-тиот критериум е подеднакво или поважен
од k-тиот критериум, може да се користи следното бодување:






ајк = 1 - ј и к се подеднакво важни
ajk = 3 - j е малку поважен од k
ajk = 5 - j е поважен од k
ajk = 7 - j е многу поважен од k
ajk = 9 - j е апсолутно поважен од k

Ако k-тиот критериум е подеднакво или поважен од j-тиот критериум, се користат соодветните
реципрочни вредности.
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После споредбената матрица A, се пресметува приоритетен вектор. Во овој извештај се користи
апроксимација на сопствениот вектор на реципрочна матрица. Прво, нормализираната матрица за
Anorm се пресметува според следната равенка:
̅̅̅̅

∑

Конечно, векторот за тежина на критериумите w, или нормализираниот сопствен вектор може да се
добие со просек на редиците, користејќи ја следната равенка:
∑

̅̅̅̅

Векторот, кој исто така се нарекува вектор на приоритет, ги покажува релативните тежини меѓу
критериумите што ги споредуваме .

Проверка на конзистентност

7.3.1

Кога се вршат многу споредби во парови, може да се појават некои недоследности. Постои метод
што може да се примени за да се провери конзистентноста на одговорот на секој експерт. За таа цел
се користи главната сопствена вредност. Главната сопствена вредност се добива од збирот на
производи помеѓу секој елемент од сопствениот вектор и збирот на колоните на реципрочната
матрица.
∑

∑

Индекс на конзистентност (КИ) се добива со користење на следната равенка:

каде m е бројот на критериуми.
Совршено доследен донесувач на одлуки секогаш треба да добие CI = 0, но мали вредности на
неконзистентност може да се толерираат. Значи, овој индекс на конзистентност се споредува со
Индекс на случајна конзистентност (СК). Дадени се вредностите за СК за мали проблеми, каде што m
е помалку од 10 (Табела 6).
Табела 6. Вредности за индекс на случајна конзистентност

м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СК

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,51

Според ова, соодносот на конзистентност се пресметува на следниов начин:

Ако вредноста на односот на конзистентност е помала или еднаква на 10%, неконзистентноста е
прифатлива.

7.3.2

Пресметка на крајните резултати за секоја политика и мерка

Споредба по парови на критериумите е извршена одделно од различни експерти, како одговор на
интернет анкетата која беше спроведена за таа цел. На анкетата одговорија експерти од најважните
институции во државата, како и од домашни и странски компании од областа на енергетиката, како
што се:



Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
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Министерство за финансии
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Влада на Република Северна Македонија
Агенција за енергетика
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
МЕПСО
Балкан енерџи груп, БЕГ-снабдување
TE-TO, АД Скопје
Секретаријат за европски прашања
Центар за управување со промени
ACT! Consultancy Services
Sustainability Consulting Ltd
TIMELPROEKT DOOEL
Македонска академија на науките и уметностите
PAI

На анкетата вкупно одговорија 28 експерти, од кои 46% мажи и 54% жени.

Исто така, за секој од одговорите на експертите, беше направена проверка на конзистентност на
одговорите. Единечна тежина за секој критериум е пресметана со пондерирање на проценките на
секој експерт согласно резултатите од проверката на неговата конзистентност, повторно со употреба
на методот AHP.
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8 Прилог II – детална економска анализа
8.1 . Општи согледувања
Стратегијата за развој на енергетиката на Република Северна Македонија до 2040 година,
најсинтетички гледано, предвидува комплетна енергетска трансформација на земјата и засилена
конвергенција кон економија со низок степен на карбонизација. Енергетската трансформација е
фундирана врз три основни столбови: прво, значајно зголемување на учеството на обновливите
извори на енергија во вкупната продукција на енергија, второ, зголемување на енергетската
ефикасност и трето промена на владината регулатива во областа на енергетиката и водење на
енергетски политики во согласност со стандардите на ЕУ и на Европската енергетска заедница.
Постигнувањето на ваквите цели претпоставува отпочнување на силен инвестициски циклус во
сферата на енергетиката, базиран врз примена на иновативни енергетски технологии (зелени
инвестиции) кои, во исто време, генерираат значаен позитивен влијание врз животната средина и
придонесуваат за одржлив економски развој на земјата. Големиот обем на инвестиции во
енергетиката ќе имаат силно влијание и врз инвестицискиот циклус на македонската економија во
целина, бидејќи инвестициите во основни средства во енергетиката (800 – 900 милиони евра
просечно годишно) во наредниот период ќе апсорбираат помеѓу 1/5 до 1/4 од вкупните инвестиции во
основни средства на земјата.
Во Програмава за реализација на стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна
Македонија за периодот 2021 – 2025 година (економско финансиски аспекти), даваме преглед на
инвестициските проекти во енергетиката во РС Македонија во среднорочниот период, преглед на
расположливите извори за финансирање на проектите со оцена на нивните карактеристики и
препораки до креаторите на политиките за затворање на јазот меѓу расположливите и потребните
средства за инвестиции, како и оцена на пошироките (индуцирани и мултипликативни) ефекти на
инвестициите во енергетиката врз вкупната економија.

8.2 Преглед на проекти во енергетиката кои ќе се реализираат во
периодот 2021 – 2025 година
Вкупната вредност на инвестициите во енергетскиот сектор, предвидени со Програмата за
реализација на стратегијата за енергетика 2021-2025 (без инвестицијата за железницата Македонија
– Бугарија) изнесува околу 4,7 милијарди (Табела 1), што упатува на просечна годишна вредност на
планираните инвестиции во висина од околу 940 мил. EUR и што, во основа, е во согласност со
Стратегијата за енергетскиот развој на Република Северна Македонија до 2040 година.
Најзначајниот дел од планираните инвестиции, во периодот 2021 – 2025 година (околу 3 милијарди
евра), се однесуваат на Поголемо искористување на топлински пумпи, Кампањи за подигање на
јавна свест и мрежа од информативни центри за енергетска ефикасност, Реконструкција на
постојните резиденцијални згради, згради на централната власт, постојните згради на локалната
самоуправа, постојните комерцијални објекти, Изградба на нови енергетско ефикасни згради,
Изградба на пасивни згради, Исфрлање од употреба на светилки со вжарено влакно, Подобрување
на уличното осветлување во општините, “Зелени набавки”, Енергетско управување во производните
индустрии, Воведување на ефикасни електрични мотори, Воведување на понапредни технологии,
Поголема искористеност на железницата итн.

8.3 Извори на финансирање на енергетските проекти
За реализација на амбициозните цели на Националната стратегија за развој на енергетиката до 2040
година, ќе мора да се оди на максимална мобилизација на расположливите домашни и странски
извори за финансирање на енергетските проекти. Тие се бројни и опфаќаат.
Буџетски и вонбуџетски средства - најголемиот дел од издатоците за јавни инвестиции, а во тој
контекст и за капитални инвестиции во енергетиката, се реализираат преку Буџетот на општата
влада. Дел од издатоците за капиталните инвестиции се реализираат преку буџетите на единиците
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на локалната самоуправа, вклучувајќи го тука и градот Скопје со општините (градот Скопје е
сопственик на ново основаното ЈП „Градски енергетски системи“). Вонбуџетските средства за
финансирање на проектите во енергетиката доаѓаат од јавните претпријатија во областа на
енергетиката, а дел и од Агенцијата за патишта. Средствата обезбедени од надворешни извори
(заеми, донации и сл.) се вклучени во буџетите на одделните министерства и на други буџетски
корисници (институции) кои се јавуваат како носители (имплементатори) на енергетските проекти.
Средства од странски кредитни линии кои ги мобилизира Развојната банка на РС Македонија,
а ги операционализираат домашни комерцијални банки (банки учесници или овластени банки),
а во помал дел и сопствени средства на Развојната банка. Развојната банка на Република
Северна Македонија е единствена македонска банка во целосна државна сопственост чија основна
цел е да ги финансира малите и средните претпријатија и да го подржува извозот (преку
осигурување на зделките). Развојната банка не кредитира физички лица. На нејзината Веб – страна
постојат проекти од доменот на енергетиката, кои, засега, слабо се користат, меѓу другото и поради
релативно високите каматни стапки и недоволниот обем на средства. Сепак, Развојната банка може
да одигра значајна улога во финансирањето на проекти на малите и средните претпријатија за
обновливи извори на енергија и за енергетска ефикасност. Имено, без оглед на тоа што кредитите,
поединечно гледано, се во мали износи, кумулативно, поради големиот број на мали и средни
претпријатија во економијата (околу 99% од вкупниот број активни претпријатија во Македонија,
влегуваат во групата на мали и средни претпријатија, а околу 35% од малите и 40% од средните
претпријатија влегуваат во групата на иновативни фирми), вкупната маса на одобрени кредити може
да биде значајна големина. За постигнување на оваа цел е неопходно: (1) Владата (буџетот) да ја
докапитализира банката (да го зголеми нејзиниот капитал), а во меѓувреме да осигура средства под
поволни извори за енергетски објекти кои главно доаѓаат од европски пари, особено од Европската
инвестициска банка и од ЕБОР, понатаму, од развојната банка на Германија (КФВ) и сл.; (2)
Средствата, како и досега, главно треба да се одобруваат преку овластени домашни комерцијални
банки затоа што Развојаната банка нема доволен капацитет за кредитна анализа на проектите. Друга
предност на операционализацијата на кредитите преку домашните комерцијални банки е што таквата
практика оневозможува инволвирање на политиката при одобрувањето на кредитите; (3) кредитите
да се даваат под поволни услови, со пониски каматни стапки (каматните стапки може да ги
субвенционира Владата) и со подолг грес – период, кредитите да функционираат на принципот на
револвинг (откако крајните корисници ќе ги вратат одобрените кредити тие повторно се одобруваат
на нови заемобаратели) и овластените домашни комерцијални банки да можат на одобрените
кредитни линии од Развојната банка да додаваат и сопствени средства - на секое евро од
странската кредитна линија комерцијалната банка да додаде по едно евро од сопствените средства.
Ова е практика која ја применува германската КФВ банка, а нашта Развојната банка е организирана
по иста шема како КФВ, и таа и досега ги применувала споменатите принципи.
Заеми од странство
- Заеми од Светска банка,
- Заеми од Европска инвестициска банка,
- Заеми од Европска инвестициска банка,
- Заеми од германската КФВ – групација и др.
Средства од донации и грантови (кои доаѓаат од различни извори – ЕБРД, Светска банка,
WBIF (Western Balkans Investment Framework, КФВ др.

Финансиските инструменти во рамките на Зелената агенда за Западен Балкан (подолу
се пошироко коментирани)
Приватен капитал – со оглед на постојниот јаз помеѓу потребните инвестиции за реализација на
Националната стратегија за развој на енергијата и можностите и силата на домашната економија за
реализација на крупни инвестиции во секторот енергија, не е можно остварување на целите на
Стратегијата без мобилизирање на приватен капитал од домашни и странски извори. Постојат
различни форми и модалитети на поттикнување и привлекување на приватен капитал во
финансирањето на развојот на енергетиката. Некои од нив овде ќе бидат само нотирани, а
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најзначајниот облик на привлекување на приватен капитал за реализација на енергетски проекти,
јавно – приватното партнерство, ќе го коментираме малку пошироко во следното поглавје на овој
дел на Петгодишната програма за реализација на стратегијата за развој на енергетиката на
Република Северна Македонија (2021 – 2025).
Сопствени средства на домаќинствата на домашни мали и средни претпријатија и на физички
лица и домаќинства за реализација на проекти за обновливи извори на енергија и за
енергетска ефикасност – Владата, односно Министерството за економија, по завршувањето на
Кризата со Ковид – 19, треба да ги прошири и засили активностите во врска со субвенционирање на
проекти поврзани со обновливи извори на енергија и со енергетска ефикасност – печки на палети,
ПВЦ прозорци, колектори на соларна енергија, фотоволтаични централи за сопствена потрошувачка
(во Буџетот за 2021 година, се предвидени субвенции за овој тип на обновлива енергија) и сл. Со
промените во законската регулатива и Правилникот за обновливи извори на енергија (Службен
весник бр. 112/19), домаќинства и физички лица добиваат статус на производители – потрошувачи и
можност да инсталираат електрани за производство на електрична енергија од обновливи извори, а
вишокот на произведена енергија да го насочат на електродистрибутивната мрежа.
Средства од домашни комерцијални банки кои одобруваат еко – кредити на мали и средни
претпријатија и на физички лица за обновливи извори на енергија и за енергетска ефикасност. Во
поново време тоа го прктикуваат поголем број од домашните комерцијални банки. (Види го Прилогот
бр. 1на крајот на овој труд)
Домашни и странски приватни фирми кои би се ангажирале (преку концесии) во реализација
на гасоводната мрежа во градовите во земјата
Портфолио инвестиции во домашни фирми - некои од меѓународните финансиски институции (на
пример Меѓународната финансиска корпорација – IFC при Светската банка, која подржува приватни
фирми и др.), можат да учествуваат во реализација на проекти од енергетиката и во форма на
портфолио инвестиции, односно купување на акции (сопственички капитал) во наши приватни
фирми.
Јавно – приватни партнерство (ЈПП). Бидејќи станува збор за амбициозен план на инвестициска
активност кој треба да придонесе за значајна трансформација на енергетскиот профил на Република
Северна Македонија, Владата, ресорните министерства и сите чинители задолжени за реализација
на Стратегијата за развојот на енергетиката и поконкретно на Петгодишната програма за
реализација на стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна Македонија (2021 2025), мораат да го имаат предвид основниот ограничувачки фактор, нотиран и претходно – јазот
меѓу потребните инвестиции во енергетиката и расположливите средства на домашната
економија за инвестиции во овој сектор.
Имено, од презентираните индикатори погоре, се гледа дека планираните инвестиции за енергетика
во периодот 2021 – 2025 година изнесуваат околу 4.2 милијарди евра, што упатува на просечна
годишна вредност на планираните инвестиции во висина од околу 840.000.000 евра. Оттука, јасно е,
како што истакнавме во повеќе наврати, дека само инвестициите во основни средства во
енергетиката во среднорочниов период ќе апсорбираат 25%, па и повеќе проценти, од вкупните
инвестиции во основни средства во македонската економија.
Табела 7. Ивестиции во основни средства и нивно учество во БДП во тековни цени, милиони денари
2015
Инвестиции вп пснпвни средства

2016

2017

2018

2019

133254

145040

139018

132387

146078

30741

30515

30881

31144

33745

Брутп-дпмашен прпизвпд

558954

594795

618106

660878

689425

Учествп на инвестиции вп пснпвни средства
вп БДП

23,84%

24,38%

22,49%

20,03%

21,19%

Б, В, Г и Д Рударствп и вадеое на камен;
Прерабптувачка индустрија; Снабдуваое сп
електрична енергија, гас, пареа и
климатизација; Снабдуваое сп впда;
птстрануваое на птпадни впди, управуваое
сп птпад и дејнпсти за санација на пкплината
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Учествп на инвестиции вп пснпвни средства
пд сектприте Б, В, Г и Д вп вкупните
инвестиции вп пснпвни средства

23,07%

21,04%

22,21%

23,52%

23,10%

Извори:
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__BDP__BDPInvesGodisni__BDPsporedESS2010/225_NacSmA_Mk_06aM2_01m
l.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__BDP__BDPInvesGodisni__BDPsporedESS2010/525_NacSmA_Mk_INVEST_Re
v_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

Од Табелата се гледа дека просечното годишно учество на инвестициите во основни средства (како
процент во БДП на С. Македонија) за периодот 2015 – 2019 година изнесувало околу 23%. Вредноста
на македонскиот БДП во 2019 година изнесувала околу 11 милјарди евра (по тековен курс), а
учеството на инвестициите во основни средства во БДП, во истата година, во апсолутна големина,
изнесува околу 2.4 милијарди евра. Во тој износ, учеството на инвестициите од секторите Б, В и Г,
каде што влегува и Снабдувањето со електрична енергија, гас, пареа и климатизација., изнесува
23.10 проценти, односно нешто над 500 милиони евра. Хипотетички гледано, ако во 2019 во
енергетиката се вложеле 800 милиони евра, само инвестициите во основни средства во
енергетиката во 2019 година ќе апсорбирале повеќе од 30% од вкупната маса на инвестиции во
основни средства во македонската економија.
Министерството за финансии излезе со прилично оптимистички проекции за раст на македонскиот
БДП во периодот 1921 – 2025, кои се разликуваат од нашите проекции содржани во Стратегијата.
Табела 8. Проекции на Министерството за финансии за растот на БДП во периодот 2021 - 2025
2025
2021
2022
2023
2024
БДП – стапки на раст во %
4,1
4,6
5,2
5,6
5,9
БДП по номинална вредност
(милиони денари)
686.113
717.674
754.993
797.273
844.312
Извор: Министерство за финансии на РС Македонија

Табела 9. Наши проекции за растот на БДП во периодот 2021 - 2025

2021
БДП – стапки на раст во %
БДП по номинална вредност
(милиони денари)

4,2

2022
3,8

2023
3,8

2024
4,0

2025
4,2

682.462

708.395

735.314

764.727

796.845

Извор: Проекции на авторите

Дури и ако претпоставиме дека ќе се остварат проекциите на Министерството за финансии за раст
на БДП до 2025 година, како и ако претпоставиме дека просечната стапка на учество на
инвестициите во основни средства во периодот 2021 – 2025 на ниво на целата економија ќе изнесува
25 проценти, останува фактот дека само инвестициите во секторот на енергетиката во 2025 година
ќе учествуваат со околу 23.4% во вкупните инвестиции во основни средства на македонската
економија. Доколку пак се реализираат нашите проекции за раст на БДП, тогаш инвестициите во
секторот на енергетиката во 2025 година ќе апсорбираат 24.6 проценти во вкупните инвестиции во
основни средства на македонската економија. Значи, близу ¼ од вкупните инвестиции во основни
средства ќе одат за инвестиции во основни средства во секторот енергетика.
Табелата што ја даваме во прилог претставува План за јавни инвестиции во РС Македонија во
среднорочниот период (2021 – 2025) со извори на финансирање.
Табела 10. План за јавни инвестиции во РС Македонија во периодот 2021 – 2025 година*
(во милиони евра)

Извор на
финансирање
Буџет
Заеми
Донации
–
IPA
Вкупно

2021

2022

2023

2024

2025

Вкупно

189
258
22

195
421
22

228
454
22

260
407
23

293
300
23

1.164
1840
112

469

638

794

690

616

3.116

Извор: Министерство за финансии на РС Македонија

*За да нема забуна треба да се каже дека третман на јавни инвестиции имаат сите посочени
инвестиции без оглед на изворите на нивно финансирање содржани во оваа табела – фактички за
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заемите гарантира државата РС Македонија, односно Министерството за финансии, а слично е и со
средствата од ИПА фондовите и донациите (овие се евидентираат како посебна ставка на
приходната страна на Буџетот). Третман на јавни инвестиции имаат и средствата од претпријатијата
во сопстевеност на државата, бидејќи нивните профити, од формална (правна) гледна точка, по
дефиниција се средства на буџетот, како што и нивните евентуални загуби во работењето, по
дефиниција, ги сноси буџетот.
Од табелата може да се констатира дека планираните средства за финансирање на вкупните јавни
инвестиции (од сите сектори), во износ од 3,1 милјарди евра, во наредниот петогодишен период, се
помали од потребните вкупни средства за инвестиции во енергетиката, планирани во Националната
стратрегија за енергетика во истиот период (3,1. милјарди наспроти 4,7 милјарди евра). Понатаму,
според податоците на Министерството за финансии (види Прилог 2), планираните јавни инвестиции
во енергетиката во периодот 2021 – 2025 година изнесуваат околу 390 милиони евра, а од нив
заклучно со 2025 година, ќе се реализираат, како што сега стојат работите, само околу 173 милиони
евра. Се ова укажува дека јавните инвестиции во секторот на енергетика се мали по обем и дека
придонесот на другите извори на финансирање (особено на домашниот и странскиот приватен
капитал) ќе биде клучен за реализација на Стратегијата. Иако, Министерството за финансии во
својата реформска агенда, за прв пат воведува инструменти за зголемување на степенот на
реализација на јавните инвестиции во сите сектори ( КАПЕФ механизам за „награди“ на буџетски
корисници со висока степен на реализација на јавните инвестиции и „казни„ за оние со низок степен
на реализација, Методологија за оценка на ефектите на јавните инвестиции врз динамиката на
растот на економијата, воспоставување на Национален инвестициски комитет и др), останува фактот
дека јавните инвестиции во секторот на енергетиката се сеуште скромни). Ова, уште повеќе и поради
исцрпениот фискален простор на земјата. Имено, во периодот по 2008 година се случи пораст на
буџетските дефицити во земјата кој резултираше со дуплирање на јавниот долг во краток временски
период - ако во 2008 година учеството на јавниот долг во македонскиот БДП изнесуваше 23
проценти, за шест години тој се дуплираше, односно во 2014 достигна 45,8 проценти, а во 2020
година надмина 60 проценти. За проблемот да биде уште поголем, средствата од странски и
домашни извори што се мобилизираа за покривање на буџетските дефицити, главно беа
непродуктивно потрошени (во голем дел за административни згради, споменици и сл, како и за
покривање на тековни буџетски трошоци), односно за проекти и намени кои не генерираат приходи
за сервисирање (отплата) на креираните долгови.
Кога се во прашање изворите на финансирање на инвестициите во енергетиката и нивното дејство
врз јавниот долг на земјата, треба да се има предвид дека врз висината на јавниот долг влијаат
само мобилизираните (земените) кредити/заеми наменети за финансирање на енергетски проекти и
задолжувањето за истите намени по пат на емисија на обврзници. Врз долгот не влијаат странските
директни инвестиции, инвестиции врз основа на equity (вложување во акции – сопственички капитал)
и во дел врз основа на ЈПП. Одредено зголемување на вкупниот јавен долг на земјата како резултат
на значајната маса на инвестиции во енергетиката не е нешто што треба да загрижува, бидејќи се
работи за продуктивни инвестиции кои го динамизираат растот на БДП. Со пораст на БДП, намалува
учеството на долгот во БДП, а со тоа и степенот на задолженост на земјата.
Инаку јавниот долг на С. Македонија, мерен како учество на долгот во БДП, во 2020 година достигна
60.7%. Според проекциите за управување со јавниот долг на Министерството за финансии, во
годините 20201, 2022, 2023, иако буџетските дефицити ќе почнат да се намалуваат, јавниот долг
дополнително ќе се зголеми, како резултат на отплати на еврообврзници во вкупен износ од
1.450.000.000 евра кои доспеваат во јули 2021, јули 2023 и јануари 2028 и потребата од емисија на
нови еврообврзници. Така, јавниот долг во во 2021 година ќе изнесува 63.4%, во 2022 година 64%, во
2023 година 64.1%, а потоа ќе се намалува – на 62% во 2024 година и 58.8% во 2025 година.
Нашите согледувања за можните извори за финансирање на инвестициите во енергетиката на РС
Македонија, упатуваат на заклучокот дека меѓу наброените извори на две категории – јавно
приватните партнерства (ЈПП) и финансиските инструменти во рамките на Зелената Агенда за
Западен Балкан, им припаѓа посебно значајна улога за реализација на Националната стратегија за
развој на енергетиката на Северна Македонија до 2040 година, поради што, во продолжение нив ќе
ги коментираме пошироко.
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8.3.1

Улогата на Јавно – приватното партнерство (ЈПП)

ЈПП влегува во редот на најзначајните форми на финансирање на крупни инфраструктурни објекти,
какви што се и објектите во областа на енергетиката.
Тие се особено значајни од два аспекта:
Прво, Јавно-приватните партнерства можат да дадат огромен придонес во затворањето на јазот
помеѓу расположливите јавни и приватни фондови за инвестирање во енергетиката и потребните
средства за реализација на Националната стратегија за енергетски развој;
Второ, ЈПП можат да придонесат не само за зголемување на вкупните фондови за реализација на
енергетски проекти, преку привлекување на приватен капитал, туку и за максимизација на квалитетот
и ефикасноста во извршување на услугите преку користење на човечки и менаџерски ресурси и
високи технички вештини што може да ги понуди приватниот сектор.
Според оценките на Светска банка, Република Северна Македонија „има голем потенцијал за
користење на Јавно-приватни партнерства и концесии за испорачување на важни услуги кон
граѓаните“, но за да заживее оваа форма на финансирање на крупни инфраструктурни проекти
неопходно е да се обезбеди соодветен профит за приватниот партнер и соодветен бенефит за
јавниот сектор и да се изгради административен капацитет кои ќе ги придвижи добрите проекти кон
реализација.
Нема сомнение дека без ЈПП не ќе може да се реализира амбициозната Национална стратегија за
енергетски развој на РС Македонија - во овој момент, на пример, јасно е дека Чебрен, како
најголема капитална инвестиција кај нас, ќе мора да се реализира преку ЈПП, а тоа, со оглед на
исцрпениот фискален простор на земјата е и единствена опција за реализација и на други крупни
инфраструктурни проекти. Во документи на Владата се истакнува дека изградбата на ФЕ Осломеј 3
ќе се реализира преку ЈПП, дека централата на гас во ТЕЦ Неготино, доколку се прифати солуција
ТЕЦ Неготино да не оди на продажба, исто така, ќе се реализира преку јавно – приватно
партнерство итн.
Затоа е неопходно Владата да почне брзо да ги имплементира препораките на Светската банка за
рамката на ЈПП во Република Северна Македонија – овие Светска банка, во октомври 2020 година,
ги достави до Министерството за економија. Во резимирана форма тие се однесуваат на следново:
-Владата да усвои Политика и стратегија за ЈПП на високо ниво која ќе ги содржи приоритетните
сектори во кои ќе се реализираат крупни објекти преку ЈПП и тие да им се
Презентираат на сите заинтерсирани потенцијални инвеститори;
- Од постојниот Закон за ЈПП треба да се издвојат концесиите за екстрактивната индустрија во
посебно законодавство;
- Министерството за економија треба значително да го подобри капацитетот за објективна оцена на
проектите за ЈПП, од економски и правен аспект, како и да осигури силен надзор и ефективно
следење и известување за проектите;
- Министерството за финансии треба да игра клучна улога во проценката на фискалните импликации
од ЈПП;
- Во некои земји (на пример, во Хрватска) се формирани посебни Агенции за ЈПП;
- И локалните влади (општините) треба да градат капацитет за развој и управување со проекти кои
се реализираат преку ЈПП;
- Неопходна е транспарентност во целокупниот процес на реализација на проектите преку ЈПП (јавни
набавки, јавен регистар за ЈПП, публикувани правила, водичи, упатства итн);
- Законската регулатива за ЈПП треба да се усогласи со Директивата на ЕУ за ЈПП (2014/13) и во
себе да ги инкорпорира основните принципи на ЈПП кои упатуваат на јасно разграничување на
обврските, одговорностите, ризиците и бенефитите на јавниот и на приватниот партнер: приватниот
партнер финансира, гради (или реновира) , стопанисува и одржува јавна услуга, ги исполнува
стандардите за квалитет на услугата, услугата ја извршува по најниски трошоци, наплаќа за услугата
од корисниците на услугата од властите или и од едните и другите и сл. Јавниот партнер воведува
робусна контрола и следење на исполнувањето на обврските од договорот, презема дел од
плаќањата на приватниот партнер, врши доплати доколку не се постигне минималниот гарантиран
обем на услуги, кај некои видови ЈПП исплаќа субвенции и сл, врши намалување на плаќањата
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доколку услугата лошо се извршува, врши зголемени уплати за да го стимулира квалитетот на
извршување на услугите и сл.
Светската банка доби средства од Британскиот Фонд за добро управување за да му обезбеди
техничка помош на Министерството за економија за изготвување на нов Закон за ЈПП, да воспостави
нов Регистер на ЈПП во врска со системите за е - набавки и ИФМИС во Министерството за финансии
и воопшто за градење на капацитет за управување со ЈПП.

8.3.2

Значењето на Зелената агенда за Западен Балкан

Многу е значајно максимално да се користи финансиската поддршка наменета за земјите на Западен
Балкан за имплементација на т.н. Зелена агенда.
Европската комисија на 6 октомври 2020 година, го објави документот “Guidelines fot the
implemenatation of thr Green Agenda for Western Balkans”. Еден од клучните пилари на Зелената
агенда за Западен Балкан се однесува, меѓу другото, и на климатската акција која вклучува
декарбонизација, енергија и мобилност. Притоа, според ЕК посебно е значајно: (1) да се промени
состојбата во сферата на декарбонизацијата во земјите на Западен Балкан во кои 70% од
производството на електрична енергија базира врз користењето на јаглен, а во некои земји тој
процент надминува 97% (исклучок прави само Албанија во која најзначајниот дел на електрична
енергија се обезбедува од хидроеелектрани); (2) да се комплетира регионалниот пазар на енергија;
(3) да се работи на зголемување на енергетската ефикасност. Крајната цел е да се изврши
декарбонизација со што е можно пониски трошоци.
Во сферата на обновливите извори на енергија покрај врз хидроенергијата и бионергијата фокусот
треба да биде врз искористување на потенцијалот на ветерот и сонцето. И природниот гас може да
го поддржи процесот на декарбонизација. Исто така е неопходно да се работи врз подобрување на
клучните сегменти на бизнис- климата за да се привлечат зелени инвестиции.
Зелената Агенда предвидува и иновативни финансиски инструменти за подршка и реализација
на Зелената Агенда на земјите од Западен Балкан:


Green bonds - Зелени обврзници за мобилизирање на јавни и приватни инвестиции за
реализација на Агендата - според нашето законодавство, обврзници за реализација на
инфраструктурни проекти, покрај централната власт, може да емитираат и единиците на
локалната самоуправа (општините). Општините можат да емитираат обврзници (вклучувајќи
тука и зелени обврзници) под одредени услови: (1) да добијат одобрение од Министерството
за финансии коешто претходно ќе ги процени фискалните импликации, бидејќи обврзниците
влијаат врз висината на јавниот долг; (2) ќе постави лимити за големината на емисијата и (3)
ќе го процени фискалниот капацитет на општината за нормално сервисирање на долгот
креиран со емисија на обврзници. Во секој случај, освен градот Скопје, кој има фискален
капацитет за реализација на обврзници, можностите на другите општини се прилично
лимитирани. Порано се изготвуваше и кредитен рејтинг за да се идентификуваат општините
кои можат да реализират емисии на обврзници. Во меѓувреме, потребно е тој да се
актуелизира или да се направи нов.



The instrument for Pre-Accession IPA (3) - средства од ИПА 3 – фондовите;



Natural Capital Investment Funds – средствата од овој фонд се поврзани со вториот столб
(пилар) на Зелената Агенда кој се однесува на подрачјето на циркуларна економија,
рециклирање, одржливо производство и ефикасно користење на ресурсите;



Клучни ќе бидат и средствата кои доаѓаат од меѓународните финансиски институции
(International Financial Instrument (IFIs) – во овој контекст особено е значајна Европската
инвестициска банка (ЕИБ) која ќе го воспостави инструментот Structural Reform Support
Facility;
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Western Balkans Investment Framework (WBIF) - значаен инструмент кој е активен и во
сферата на енергијата. Во негови рамки, две постојни погодности (инструменти) наскоро ќе
бидат мобилизирани:
Green for Growth Fund, структуиран како јавно – приватно партнерство кој ќе
финансира зелени инвестиции;
Regional Energy Efficient Programme – ќе подржува проекти за енергетска
ефикасност во согласност со европските стандарди (EU energy efficiency
aquis) и
ќе финансира претпријатија, домаќинства и ентитети на јавниот сектор кои
имплементираат проекти за финансиска ефикасност



Western Balkans Guarantee Facility – преку гарантни шеми ќе работи на привлекување на
приватен капитал за зелени инвестиции;



The European Inovation Council (EIC) – кој обезбедува финансирање на проекти за напредни
иновации ќе биде вклучен во реализација на Зелената Агенда. Тука се и фондовите од
Horizon 20.
Очевидно, се работи за вонредно широка палета и погодности за реализација на Зелената
агенда на земјите од Западен Балкан кои ги нуди ЕУ, односно ЕК. Дел од овие финансиски
инструменти постојат од порано во рамките на ЕУ и се користеле за подршка на различни
сектори на економијата (и надвор од економијата) и сега посебно се пренасочуваат или
фокусираат во енергетиката (т.е. во сите столбови на Зелената агенда), дел се нови итн.
Владата, надлежните министерства, стручните служби и воопшто јавната администрација
која работи во оваа област, треба опстојно да ги проучуваат, бидејќи Пристапот до овие
финансиски инструменти и погодности, во прв ред, ќе биде предодреден од капацитетот на
властите, на јавната администрација, за иницирање и изработка на квалитетни проекти од
областа на зелената агенда кои треба да ги задоволуваат строгите критериуми и стандарди
на ЕУ.

8.3.3

Значењето на субвенциите за реализација на Стратегијата

Комплетирањето на регулаторната рамка во областа на енергетиката, во согласност со европските
критериуми и стандарди, во тој контекст дерегулацијата и либерализацијата на пазарот на
енергенси, како и субвенциите за поттикнување на производството на енергија од обновливи извори
и за зголемување на енергетската ефикасност, даваат посебен придонес во процесот на креирање
поволна инвестициска клима и остварување на целите на Стратегијата за развој на енергетиката на
земјата. Во периодот 2016 – 2019 година, во Северна Македонијa се доделени вкупно 87,34 милиони
евра во форма на субвенции за енергетска ефикасност и обновливи извори за енергија. Од вкупно
доделените субвенции за секторот енергетика (87,34 милиони евра), 4,41 милиони евра се доделени
за енергетска ефикасност, додека 82,93 милиони евра се доделени за субвенции наменети за
обновливи извори за енергија.
Врз основа на исплатените субвенции се направени процени за реализираните инвестиции во
секторот енергетика за истиот период (2016 – 2019 година). Според направената процена, во
периодот 2016 – 2019 година, се реализирани инвестиции во висина од 267,26 милиони евра, од кои
11,02 милиони евра инвестиции се однесуваат за областа енергетска ефикасност, а 256,24 милиони
евра инвестиции за областа обновливи извори на енергија. Овие податоци упатуваат на заклучок
дека субвенциите во енергетиката имаат силен поттикнувачки ефект врз остварувањето на двата
клучни столба (пилари) на Стратегијата – зголемување на учеството на обновливите извори на
енергија во вкупната продукција на енергија и зголемување на енергетската ефикасност, кои од своја
страна, пак, водат до засилено приближување кон концептот на декарбонизирана економија и здрава
животна средина. Фактички, зголемувањето на технолошките инвестиции, а инвестициите во
енергетиката за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност го исполнуваат овој
критериум, заедно со еколошките инвестиции се конститутивен елемен на одржливиот економски
развој. Ова покажува зошто е неопходно Владата и надлежните министерства да го зголемат обемот
на субвенции во енергетскиот сектор. Впрочем, во енергетиката, како што претходно споменавме,
субвенциите испорачуваат значајни позитивни ефекти, многу поголеми од огромните субвенции во
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некои други сектори, како што е тоа случај со земјоделството. Имено, во земјоделството,
субвенциите на годишно ниво го надминуваат четиригодишниот износ на субвенции во енергетиката,
и покрај фактот што нивните ефекти врз земјоделското производство, увозот и извозот се
проблематични. Ваквата состојба наложува потреба: (1) Владата да ги преиспита програмите за
субвенционирање на одделните сектори на економијата (посебно програмите што апсорбираат
високи буџетски средства); (2) да ги анализира ефектите од субвенциите користејќи соодветна
методологија (кост – бенефит анализа или проценка на фискалните мултипликатори); (3) да ги
рационализира програмите за субвенционирање кои испорачуваат послаби ефекти и дел од тие
средства да ги реалоцира кон секторите со повисоки ефекти - на пример, иновативни (зелени)
технологии во енергетиката, подршка на научно – истражувачки проекти за чиста и здрава животна
средина, за одржлив развој и сл.

8.3.4

За индуцираните и мултипликативните ефекти на секторот на енергетиката врз
вкупната економија

Енергијата претставува крвоток на економијата, бидејќи енергенсите се неопходен и значаен инпут
во голем број економски процеси, а со тоа и конститутивен елемент на трошоците на производство и
на цените на добрата и услугите. Тоа особено се однесува на енергоинтензивните сектори на
економијата. Одделни енергенси, каков што е случајот со нафтата, не се само директни инпути во
производството, туку преку транспортот влијаат на финалните цени на голем број произведени добра
и услуги. Оттука, енергетската трансформација во целина и посебно зголемувањето на енергетската
ефикасност (намалувањето на потрошувачката на енергија по единица производ) има значајно
влијание врз економско – финансиските перформанси на претпријатијата и на вкупната економија.
Отворањето на силен инвестициски циклус во македонскиот енергетски сектор, онака како што
предвидува Стратегијата, ќе има значаен импакт и врз инвестицискиот циклус на вкупната економија,
бидејќи инвестициите во основни средства во енергијата ќе учествуваат со речиси ¼ во вкупните
инвестиции на економијата. Кога се зборува за енергетска трансформација и инвестиции во
енергетскиот сектор треба да се имаат предвид и индуцираните и мултипликативи ефекти на
енергијата врз економскиот раст на земјата. Најапроксимативно гледано, ако во следните пет години
во енергетиката се инвестираат 4 милјарди евра, под претпоставка дека мултипликаторот ќе
1
изнесува 0,8 , тоа значи дека оваа маса на инвестиции до 2025 година (и неколку години подоцна) ќе
креира дополнителна вредност на БДП во износ од околу 3 милјарди евра. Инвестициите во секторот
на енергетиката ќе имаат значаен позитивен ефект и врз пазарот на труд во С. Македонија.
Фактички, овие инвестиции ќе генерираат нови работни места, т.е. директно ќе ја зголемат
вработеноста во новите енергетски објекти, а ќе имаат и индиректни, индуцирани, т.е.
мултипликативни ефекти врз вработеноста. кои, меѓутоа, тешко можат да се проценат.Но,
економската логика говори дека секое нововработено лице креира дополнителни вработувања преку
дејството на мултипликаторот. Имено, нововработените лица ќе примаат плата. Дел од платата тие
ќе ја заштедат, а дел ќе ја потрошат. Делот од платите кои ќе биде потрошен, ќе ја зголеми
побарувачката за потрошни добра, поради што, претпријатијата што ги произведуваат овие добра, за
да одговорат на зголемената побарувачка, ќе мораат да вработат нови лица, т.е. ќе креираат т.н.
секундарна вработеност. По слична логика се креира и терцијална вработеност итн. Понатаму,
мултипликативен ефект врз вработеноста (зачувување на постојни работни места и креирање на
нови работни места), покрај во секторите кои произведуваат потрошни добра, се случува и во други
сектори на економијата – во градежништвото, на пример, во домашните фирми кои би испорачувале
инпути неопходни за градба на новите енергетски капацитети и сл. Зелените инвестиции, преку
порастот на учеството на обновливите извори на енергија, декарбонизацијата, зголемувањето на
енергетската ефикасност, придвижувањето кон циркуларна економија и сл, ќе дадат особен
придонес и во заштитата на опкружувањето, како значајна компонента на одржливиот развој. Кога
ова го истакнуваме, имаме предвид неколку факти: емисиите на стакленични гасови мерени како
сооднос со БДП во С. Македонија се петпати поголеми од просекот на ЕУ; лигнитот е одговорен за

1

Висината на мултипликаторот на капиталните инвестиции е земена врз основа на една научна студија изработена во МАНУ ( од страна на
поширок тим раководен од акад. Таки Фити), Fiti, T., Petrevski, G., Filipovski, V., Trenovski, B., Taschevska, B, Trpeski, P., Cvetkovska, V., Antovska,
M., (2017), Macroeconomic Effects of the Fiscal Policy in the Republic of Macedonia, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Centre for Strategic
Research – Skopje, Macedonia) (Macedonian version)
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70% од сите емисии на CO2; само со инсталација на нови 400 MW фотоволтаични електрани,
емисијата на CO2, на годишно ниво, би се намалила за 750.000 тони; половина од вкупната емисија
на стакленички гасови во земјите на Западен Балкан доаѓа од екстракцијата и преработката на
ресурсите, што значи дека таквата состојба битно би се променила со придвижување кон концептот
на циркуларна економија. Намалувањето на загадувањето, како типично негативна екстерналија, ќе
има силен повратен ефект врз квалитетот на животот и благосостојбата на граѓаните, врз трошоците
во здравствениот сектор итн. Зелените инвестиции во енергетиката ја зголемуваат иновативноста,
не само во бизнис - секторот, туку и во општеството во целина. Се ова покажува дека енергетската
трансформација испорачува бенефити не само врз економијата, туку и пошироко во бројни други
сфери на општеството.

8.4 Средства од странски кредитни линии мобилизирани преку
Развојната банка на РС Македонија
8.4.1

Развојна банка на Република Северна Македонија

Типови на кредити:
Кредитите се одобруваат за проекти за:
o
o

енергетска ефикасност и
обновливи извори на енергија

Кредит за енергетска ефикасност
Вредноста на проектот: да не биде поголема од 500.000 ЕУР.
Рок на враќање: до 8 години со вклучен грејс период до 1 година.
Каматна стапка за крајниот корисник: до 6% на годишно ниво фиксно.
Банката учесник има право да наплати од крајниот корисник надомест за одобрен кредит во
висина до: 1% годишно од износот на кредитот.
Најмалку половина од придобивките од проектот треба да произлезат од заштедата на енергијата
која е мерлива.
Технологијата за заштеда на енергијата мора да биде добро поткрепена со докази во барањето за
кредит.
Кредит за обновливи извори на енергија
Вредноста на проектот: да не биде поголема од 3.000.000 ЕУР.
Рок на враќање: до 12 години со вклучен грејс период до 2 години.
Каматна стапка за крајниот корисник: до 6% на годишно ниво фиксно.
Банката учесник има право да наплати од крајниот корисник надомест за одобрен кредит во
висина од: 1% годишно од износот на кредитот.
Целни групи:
o мали (мини) постројки на водена енергија (со капацитет помал од 10 MW),
o производство на струја и топлина врз основа на биомаса,
o проекти за греење кои се базираат на вишок на индустриска топлина или обновливи
топлински извори,
o проекти за енергија добиена од сонце и ветер.
Линк до извор: https://www.mbdp.com.mk/mk/kreditiranje/energetika#obnovlivi-izvori
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8.4.2

-

Домашни комерцијални банки кои доделуваат кредити за обновливи извори на
енергија и енергетска ефикасност преку кредитните линии на Развојната банка или
самостојно
НЛБ Банка

Типови на кредити:
o
o

Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност
Хипотекарен кредит за енергетска ефикасност

Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност:
Максимален износ: до 25.000 евра
Рок на отплата: до 120 месеци
Годишна каматна стапка: 5% (5пп+6месечен ЕУРИБОР) варијабилна за цело времетраење на
кредитот
Линк до извор:
https://nlb.mk/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%
D1%86%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82
%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B
E%D1%81%D1%82.aspx
Хипотекарен кредит за енергетска ефикасност
Максимален износ: до 50.000 евра
Рок на отплата: до 240 месеци
Годишна каматна стапка: 4.5% (4,5пп+6месечен ЕУРИБОР) варијабилна за цело времетраење на
кредитот
Линк до извор:
https://nlb.mk/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%
D1%86%D0%B0/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B
D%D0%BE%D1%81%D1%82.aspx

-

Халк банка

Типови на кредити:
o Еко кредити
Еко кредитот е наменет за физички лица кои сакаат да ја зголемат енергерската ефикасност на
својот дом со финасирање на економски ефикасни производи и проекти како и користење на
обновливи извори на енергија и набавка на подобра термичка излолација на домот.

Еко кредит:
Износ: до 300.000 МКД
Максимален рок: до 95 месеци
Грејс период: до 3 месеци
Каматна стапка: 5.5% фиксна каматна стапка (СВТ 6,18%).
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Линк до извор: https://www.halkbank.mk/eko-krediti.nspx

-

Охридска банка

Типови на кредити:
o А++ наменски кеш кредит
o А++ кеш хипотекарен кредит
А++ наменски кеш кредит:
Износ: до 20.000 евра
Максимален рок: до 95 месеци
Каматна стапка: Фиксна каматна стапка за целиот период на траење на кредитот, почнувајќи од
5,55% за првите 3 години
А++ кеш хипотекарен кредит
Износ: до 50.000 евра
Максимален рок: до 240 месеци
Каматна стапка: фиксна каматна стапка во првите 3 години, почнувајќи од 5,50 %, а потоа
варијабилна до крајот на траењето на кредитот
Линк до извор: https://www.ohridskabanka.mk/a-plus-plus-kredit.nspx

-

Прокредит банка

Типови на кредити:
o Зелен кредит за енергетско ефикасен дом
Зелен кредит за енергетско ефикасен дом:
Каматна стапка: 6% фиксна
Рок на отплата: до 5 години
Линк до извор: https://www.pcb.mk/mk/green-loan?utm_source=pcb-mk&amp;utm_medium=slidermk&amp;utm_campaign=Zelen_Kredit

-

Шпаркасе банка

Типови на кредити:
o Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност
Потрошувачки кредит за енергетска ефикасност:
Потрошувачки кредити за енергетска ефикасност во рамки на проектот Western Balkans Green
Economy Investments (GEFF) на ЕБОР.
Каматна стапка: фиксна за првите 3 год., почнувајќи од 5.7%, променлива по истекот на фиксниот
период, почнувајќи од 5.9% зависно од кредитниот рејтинг на клиентот
Рок на отплата: до 20 години
Максимален износ: до 50.000 евра
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Линк до извор:
https://sparkasse.mk/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0
%B8%D1%86%D0%B0/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%9D%D0
%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%
D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%95%D0%9A%D0%9E__%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82.aspx

ЕБРД – средства за финансирање на енергетска ефикасност преку проектот Western Balkans Green
Economy Investments (GEFF).
Financing partners:
- NLB Banka
- Ohridska Banka
- Sparkasse Bank
- ProCredit Bank
Линк до извор: https://ebrdgeff.com/macedonia/the-programme/stakeholders/
https://ebrdgeff.com/macedonia/mk/ebrd-launches-energy-efficiency-programme-for-macedonian-homes/

Линк до реализирани инвестиции во Македонија од WB EDIF и WBIF:
https://wbif.eu/storage/app/media/Library/3.%20Beneficiaries/Country_Summary_North_Macedonia_MKD_J
an21.pdf

Табела 11. Јавни инвестиции во секторот на енергетика во СР Македонија за периодот 2021 - 2025

Проект

Имплем
ентатор/

Износ
заем/грант

финанси
ер

EUR

Проект за
подобрување на
општински услуги
+ Проект за
енергет.
ефикасност

Министе
рство за
финанси
и/Светск
а банка

50.000.000

Проект 400 KW
интерконекција
Македонија
(Битола) –
Албанија
(Елбасан)

АД
МЕПСО/
ЕБОР и
ВБИФ

12.000.000

Магистрал.гасово
дна делница
Гостивар –
Кичево и делница
Св. Николе -Велес

АД
НЕР/ЕБ
ОР

23.000.000

(заем)

(грант од
ВБИФ)

(заем)

Електрани
Миравци

АД
ЕСМ/ЕБ
ОР

88.000.000

Интерактивен
гасовод РС
Македонија и Р.

АД
НЕР/ЕИ
Б
и

12.700.000

(заем)

(грант)

2021

2022

2023

2024

2025

Вкупно

11.200.000

4.200.000

5.000.000

8.000.000

8.000.00
0

36.400.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.000.000

5.000.000

9.000.000

8.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.700.000
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Грција

ВБИФ

Топлификација
Битола

АД
ЕСМ/КФ
В

39.000.000

Ветерен парк
Богданци – 2 фаза

АД
ЕСМ/КФ
В

18.000.000

ПВ Осломеј

АД
ЕСМ/ не
е избран
финанси
ер

(заем)

(заем)

11.000.000

15.000.00
0

7.454.000

8.500.000

12.648.08
5

38.648.085

15.953.000

90.000.000
1.000.000

(заем)

Интерконтинентал
е гасовод меѓу РС
Македонија и Р.
Косово

АД
НЕР/ЕБ
ОР

12.000.000

Интерконтинентал
е гасовод меѓу РС
Македонија и Р.
Србија

АД НЕР/
ЕБОР

14.000.000

Фотонапонска
електрана
Осломеј 2 и
фотонапонска
електрана Битола

АД ЕСМ
/не
е
избран
финанси
ер

4.000.00
0

(заем)

(заем)

30.000.000
500.000

2.000.000

4.000.000

(заем)

4.000.00
0

4.000.000

6.000.00
0

12.500.000

Извор: Министерство за финансии на РС Македонија – Кабинет на министерот
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9 Прилог III Насоки за развивање на
долгорочна стратегија за реновирање
на објектите во Северна Македонија
9.1 Вовед
Целта на овој документ е да ѝ помогне на Владата на Северна Македонија во развивањето на
долгорочна Стратегија за реновирање на постојниот фонд на објекти во земјата. Акцентот се става
на обезбедување на сеопфатна рамка на политики (која се користи колективно за да вклучува
механизми за поддршка, законодавство, финансиски и фискални мерки, активности, планови за
комуникација, обврски и други видови на мерки) кои се однесуваат на целиот спектар на типологии
на објекти и видови на сопственост. Во исто време, стратегијата е обмислена да биде усогласена со
барањата на член 2-а од Директивата за енергетски учинок на објектите (EPBD) на ЕУ во врска со
долгорочни стратегии за реновирање (ЗТРС) а со која Северна Македонија ќе треба се усогласи
откако ќе завршат разговорите за пристапување.
За да биде навистина ефективна, Стратегијата за реновирање мора да има целосна поддршка од
целата Влада и на највисоко ниво, како и меѓу клучните засегнати страни. Таа не може да се смета
исклучиво како одговорност на само една институција туку на неа треба да се гледа како на средство
за постигнување на повеќе стратешки цели: подобрување на економскиот развој, вработување,
индустриска стратегија, вештини, здравство, енергетска безбедност и заштита на животната
средина.
Имајќи ја предвид сè поголемата климатска криза, сè поважна е потребата од декарбонизација на
сите сектори на економијата, вклучително и на фондот на објекти. Напорите направени во минатото
за преземање на поединечни мерки за изолација на објектите повеќе не се соодветни – објектите
треба да бидат темелно реновирани, вклучително и вградување технологии за обновлива енергија,
со цел да се постигне високо ниво на енергетски учинок. Во исто време, снабдувањето со енергија
треба да биде целосно декарбонизирано за да се постигнат нула нето емисии.
Структура
Овој извештај е структуриран во два дела:
Делот A утврдува општи (генерички) принципи што треба да се применат во развојот на една
ефективна Стратегија за реновирање на објектите.
Делот Б предлага долгорочна стратегија за реновирање за С.Македонија, во согласност со нејзината
долгорочна Стратегија за енергетика и Зеленото сценарио.
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9.2 Дел A – Да се подготви стратегија за реновирање на објектите
9.3 Правење попис
Појдовна точка за секоја стратегија треба да биде добивањето добра претстава за постојниот фонд
на зграда, за сопственоста, локацијата, карактеристиките на потрошувачката на енергија и за
енергетскиот учинок. Пописот треба да се расчлени според типологијата на објектот и периодот на
изградбата. Датумите треба да ги одразуваат различните практики на градење со текот на времето,
вклучително и сите клучни законски измени во барањата за енергетски учинок. Колку под-поделби ќе
има исто така ќе зависи и од достапноста на статистичките податоци за конструкцијата на објектите,
кои можеби се достапни во катастарите или во заводите за статистика.
Ова е пример матрица. Типологиите на објектите одговараат на оние наведени во EPBD
Директивата. Треба да се подготват две табели: една за спратни површини и една која го покажува
број на објектите.
Типплпгија на
пбјекти

Старпст 1
(пр.: пред
1950)

Старпст 2
(пр.: 19511980)

Старпст 3
(пр.: 19812000)

Старпст 4
(пр.: 20012010)

Старпст 5
(пр.: 20112020)

Вкупнп

Куќи сп еднп
семејствп
Куќи сп ппвеќе
семејства
Канцеларии
Објекти за
пбразпвание
Бплници
Хптели и
рестпрани
Сппртски пбјекти
Тргпвија на
гплемп и малп
Други
Во рамките на секоја категорија (т.е. комбинација на типологија и старост) треба да се направат
понатамошни под-поделби според следново, во зависност од достапноста на податоците:





Сопственост: приватна, јавна, мешана
Користење: во неа живее сопственикот, се изнајмува, мешана
Климатско подрачје
Локација: големи урбани, мали урбани, рурални

Со оглед на долгорочната перспектива на стратегијата (EPBD прецизира дека треба да биде до 2050
година), треба да се внимава на демографските промени во следните 30 години, особено затоа што
многу европски земји се соочуваат со стареење и намалување на популацијата, промена на
големината на домаќинствата и внатрешна миграција во поголемите градови.
Следно, треба да се опишат енергетските карактеристики. Кои се главните извори и количини на
енергија што ја користат различните типологии на објекти?
1. Гас
2. Течни горива
3. Цврсти горива
4. Обновливи горива: соларна топла вода, соларни фотоволтаици (PV), топлински пумпи,
биомаса (на пример, дрво), биогас…
5. Централно греење (да се идентификуваат носителите на енергијата)
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Од она што ни е познато за вкупната енергетска потрошувачка и согласно факторот на јаглеродни
емисии за секој тип на горива, може да се определат вкупните актуелни емисии на јаглерод/
стакленички гасови на фондот на објекти.
Последната компонента во активноста за собирање податоци е преглед на енергетскиот учинок и
карактеристиките на конструкцијата. Ќе има големи разлики во опциите за реновирање помеѓу мала
дрвена куќа и голем деловен комплекс. Оваа активност веројатно ќе има потреба од статистички
репрезентативно истражување на фондот на објекти, бидејќи ќе треба да бидат направени многу
измени на постарите згради, со замена на компонентите како што се прозорци, покрив и системи за
греење, како и додавање на изолација.
Заради повеќеслојната и хетерогена природа на фондот на објекти, собраните податоци е најдобро
да се чуваат во база на податоци со што ќе се олесни и анализата на различни димензии, на пример,
да се утврди бројот на објекти што би можеле да бидат подобни за инсталирање на топлински пумпи,
или бројот на станбени блокови што можат да бидат обложени со изолација.

9.4 Опции за реновирање
Откако ќе се добие претстава за фондот на објекти и за неговиот енергетски учинок, следен чекор е
да се направи проценка на различните опции за реновирање. Цел во сите случаи треба да биде
темелно реновирање на објектот, идеално во една фаза, преку комбинација на мерки за енергетска
ефикасност и обновливи технологии. Пристапот чекор по чекор често до доведува до намалување на
резултатите и до ризик некои од мерките воопшто да не бидат спроведени. Од друга страна, со
технолошкиот развој и со постојаното намалувањето на цените на некои технологии, особено на
обновливите извори на енергија, секогаш треба да се има предвид опцијата за последователни
мерки за реновирање.
Според EPBD, реализацијата на индивидуалните мерки за реновирање, како и на поголемите
реновирања, треба да се утврдат во согласност со оптималноста на трошоците. Овие се детално
наведени во регулативите2 и во насоките3 на Европската комисија. Според овие барања, земјите
членки на ЕУ треба да изберат 4 репрезентативни референтни објекти: објекти со едно семејство;
станбени блокови/ згради за повеќе семејства; канцелариски објекти; и една дополнителна
категорија на објект кој не е наменет за живеење.
Пресметката на оптималноста на трошоците се прави за целиот животен век на мерките, земајќи ги
предвид инвестициите, одржувањето и заштедите на трошоците за енергија.
Иако оптималното ниво на трошоците треба да се смета за минимално ниво на учинок, ние се
залагаме за две дополнителни пресметки со цел да го подобриме потребното ниво на учинок:
1. Во пресметката да се вклучи вредноста на другите бенефити и придобивки (види
делот 4). Тоа се:
a. Економски, вклучително и отворање работни места во производство, проектирање и
инсталирање мерки за реновирање, заедно со поврзани работни места во синџирот
на снабдување, управување со проекти, консалтинг итн .; и даночни приходи од
зголемениот број на работни места и деловна активност; продуктивност
b. Општествени, вклучително и намалена енергетска сиромаштија, подобрување на
здравјето како резултат на подобрите услови за живот (помалку мувла, подобар
квалитет на средината за живеење во затворено)
c. Еколошки, особено намалени емисии на стакленички гасови и намалено загадување
на воздухот од електричните централи
d. Придобивки за енергетскиот систем, како што се подобрување на енергетската
сигурност (помала потреба за увоз на енергија, повеќе локално производство) и
пониски трошоци на системот заради пониските максимални пикови на потрошувачка.
Едноставно кажано, колку помалку енергија трошиме, толку помалку инфраструктура
за снабдување со енергија е потребна.
2
3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012XC0419%2802%29
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Додека придобивките се нешто што сè повеќе се препознава, нивното искажување во бројки не е
секогаш едноставно. Сепак, сè поголем е бројот на доказ кои покажуваат дека придобивките се
реални и значителни, можеби дури и еднакви на, или поголеми од, вредноста на заштедите на
трошоците за енергија. Во таа смисла, можеме да кажеме дека е соодветно овие придобивки да ги
вклучиме во анализата на трошоците.
2. Примена на принципот на неутралност на трошоците. Оптималниот пристап кон
трошоците бара решение кое подразбира најниски трошоци за времетраењето на мерките, но
тоа не ја зголемува заштедата на енергија или намалувањето на емисијата на стакленички
гасови. Пристапот кој е неутрален кон трошоците, од друга страна, проценува поширок
спектар на мерки кои, само по себе, се помалку ефективни, но нудат вредност за парите како
дел од пакетот. Сè додека вкупниот трошок е помал или еднаков на опцијата „не прави
ништо“, можеме да кажеме дека ќе има нето придобивки.
Графиконот подолу го илустрира преминот кон потемелни реновирања и се движи по
портокаловата линија со точки кон десно. Најниската точка на кривата има најмали трошоци
за време на животниот век, но има и потемелни реновирања кои остваруваат поголеми
заштеди на енергија а кои сепак се поевтини од основната опција „не прави ништо“ – тоа е
така сè до точката каде што портокаловата линија ја сече оската x, т.е. точката која значи
неутрални трошоци.

Поставувањето на амбициозно ниво на енергетски учинок, без разлика дали станува збор за
индивидуални мерки или за целосни и сеопфатни реновирања, е од суштинско значење за
придвижување на пазарот кон повисоки нивоа на учинок. Сите шеми за поддршка кои би ги
обезбедила државата (видете во следниот дел) треба да бидат строго ограничени на мерки за
давање поддршка и реновирање со кои се постигнува висок енергетски учинок. Ова е особено важно
со оглед на долгиот животен век на многу од мерките, што значи дека е веројатно дека нема да
бидат заменети во рок од 30 години.

9.5 Политичка рамка
Најважен дел од Стратегијата е политичката рамка. Под ова подразбираме многу широк спектар на
активности што државата може да ги преземе за да ја зголеми склоноста кај сопствениците на
објектите и управителите да го подобрат енергетскиот учинок на нивните имоти. База на податоци за
политики и мерки на Меѓународната агенција за енергија (IEA)4 ги препознава следниве категории
на политики:



4

Стратешко планирање
Регулаторни инструменти, обврски, кодови и стандарди, вклучително и минимални стандарди
за енергетски учинок (МЕПС)

https://www.iea.org/policies
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Економски инструменти, субвенции и грантови
Фискални/ финансиски стимулации
Информирање и едукација
Истражување, развој и распоредување

Во следниве делови дискутираме за секоја од овие области и даваме примери за важноста на
пописот на објекти во Европа.

9.5.1

Стратешко планирање

Долгорочната Стратегија за реновирање сама по себе е пример за стратешко планирање, бидејќи ја
утврдува стратегијата на државата за решавање на одредено прашање. Како што е наведено и во
воведот, ваквите стратегии можат да бидат навистина ефикасни само ако се во целост прифатени од
државата а идеално би било тоа да го направат и политичките партии со цел истите да не бидат
„заглавени“ тогаш кога ќе има промена на власта. Понатаму, стратегијата треба да ја препознае
моменталната состојба во врска со активноста на пазарот, кои се клучните засегнати страни, и да се
справи со неуспесите на пазарот или бариерите што ги спречуваат луѓето да направат реновирање
на објектот. Вакви бариери би биле регулаторни проблеми, економски проблеми, инертноста,
недостаток на информации и поделени стимулации. Клучот за успешен LTRS е идентификувањето
на бариерите и неуспесите на пазарот и воведување политики и мерки за нивно решавање.
Другите видови на стратешко планирање се следниве:










9.5.2

Национални енергетски и климатски планови (NECP)
Соодветни национални активности за ублажување (NAMA) кои се бара да бидат развиени во
5
рамките на UNFCCC
6
Новиот европски Зелен договор
7
Стратегијата за развој со ниско ниво на јаглерод на Словачка
8
Национални стратегии за ладење
Истиснување на одредени видови гориво (на пример, јаглен) или на неефикасна опрема (на
пример, светилките со стандардно влакно), како што веќе е направено, или е во постапка, во
многу делови на светот.
9
Велика Британија ги истиснува бојлерите кои работат на гас во новите објекти
10
Поддршка за одредени технологии, на пример обновлива топлина во Ирска

Регулаторни инструменти

Регулаторните инструменти можат да бидат во најразлични форми, при што најчести се разните
кодекси во градежништвото и минималните стандарди за енергетски учинок (МЕПС) на објектите и
производите. Како што спомнавме и претходно во дискусијата за ефективноста на трошоците во
делот 2, важно е да се постават стандарди на високо ниво кои потоа редовно ќе се прегледуваат
имајќи ги предвид променливите економски околности и развојот на технологијата.
Директивите на ЕУ за енергетска ефикасност и за енергетски учинок на објектот (ЕЕД и EPBD)
бараат од земјите членки да воведат различни регулативи, како што се повремена инспекција на
системите за греење и климатизација и задолжителна ревизија за поголемите компании.
Некои земји сè повеќе воведуваат свои задолжителни барања. Меѓу нив е и Франција, која воведе
задолжителни барања за терцијарните објекти и за станбениот сектор:
9.5.2.1

Обврска за реновирање за терцијарниот сектор во Франција

5

https://unfccc.int/topics/mitigation/workstreams/nationally-appropriate-mitigation-actions
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.iea.org/policies/12032-low-carbon-development-strategy-of-the-slovak-republic-until-2030-with-a-view-to-2050?type=Strategic%20planning
8
https://www.iea.org/policies/8512-green-and-high-efficiency-cooling-action-plan?type=Strategic%20planning
9
https://www.iea.org/policies/8506-gas-boilers-replacement-by-low-carbon-heatingsystems?region=Europe&type=Strategic%20planning%2CRegulatory%20instruments
10
https://www.iea.org/policies/6535-ireland-support-scheme-for-renewable-heat-ssrh?page=4&type=Strategic%20planning
6
7
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Од почетокот на 2020 година, сопствениците на објекти во терцијарниот сектор ќе имаат
обврска да исполнат повеќе цели за заштеда на енергија во нивниот фонд на објекти во
период од 30 години – 2020 до 2050 година. Овој механизам, кој во моментов е единствен во
Европа, треба да овозможи да се постигнат долгорочните цели за реновирање во секторот.
Тој се заснова на мерки за заштеда на енергија кои не се ограничени само на работите на
конструкцијата на зградата туку се мисли на сите мерки што можат да се преземат за
намалување на сметките за енергија. Пристапот што се следи е прагматичен и поедноставен,
заснован на бројките кои се одраз на реалната потрошувачка. Цели за намалување на
енергијата се: 40% до 2030 година; 50% до 2040 година; и 60% до 2050 година.
9.5.2.2

Обврски за реновирање на објекти за домување со прекумерна потрошувачка
Законот за енергетика и клима, донесен на 8 ноември 2019 година, воведе нови правила и
обврски, меѓу нив и обврска за реновирање на објектите за домувањето кои спаѓаат во
најлошите категории на енергетски учинок. Првично, почнувајќи од 1 јануари 2023 година,
енергетскиот учинок ќе стане критериум што ќе се користи при проценка на пристојноста на
објектите за домувањето. Од тој датум, објектите за домувањето кои имаат крајна
потрошувачка на енергија што надминуваат одреден праг повеќе нема да можат да се
издаваат под закуп. До почетокот на следната фаза, а тоа е на 1 јануари 2028 година, сите
објектите за домувањето со прекумерна потрошувачка на енергија ќе мора да бидат
реновирани.

Друг вид регулаторен инструмент се Обврските за енергетска ефикасност (ЕЕО) кои обично се
обврска за енергетските компании. Членот 7 од Директивата енергетска ефикасност бара од земјите
членки на ЕУ да ги спроведат овие обврски или друга еквивалентна шема. Обврските, инаку,
определуваат конкретни цели за заштеда на енергија што мораат да бидат исполнети од компании
кои имаат обврска за тоа, така што ќе се спроведуваат мерки за заштеда на енергија во објектите на
нивните потрошувачи. Една особеност што ја прави оваа шема особено атрактивна е тоа што таа е
финансирана од самите енергетски компании, наместо од даноците на граѓаните. Компаниите
собираат средства од своите клиенти, кои се крајни корисници. Ваквите шеми обично се
надгледувани од енергетските регулатори или од други независни тела.
Членот 5 од Директивата енергетска ефикасност бара земјите членки да реновираат 3% годишно од
вкупната површина на објектите кои се во сопственост на централната власт и кои таа ги користи.
Иако ова обично засега само мал дел од објектите во Европа, тоа е пример кога државата предводи
некоја активност со свој пример. Неколку земји ја проширија (или планираат да ја прошират) оваа
обврска да опфаќа и други делови на јавниот сектор.

9.5.3

Економски инструменти, субвенции и грантови

Грантовите и субвенциите се користат низ целиот свет за да се стимулира прифаќањето на мерките.
Тие обично (но не секогаш) се ограничени на поединечни технологии и обично се сметаат за корисна
и едноставна алатка. Сепак, тие се скапи, бидејќи обично вклучуваат јавни средства со кои се плаќа
значителен дел од инвестицијата. Од таа причина, тие често се користат во раните фази на ширење
на определена активност, или во ограничени временски периоди и за некои крајни корисници.
Како што влегуваме во период во кој активностите за реновирање треба значително да се
интензивираат, трошоците за субвенции е можно да се зголемат до многу големи нивоа ако бидат
користени на неселективен начин. Со тоа, нивната разумна употреба само во внимателно избрани и
контролирани ситуации може да биде корисен додаток на целокупната рамка на политичката
поддршка за реновирање.
Освен субвенциите за одделни мерки или објекти, други форми на економски инструмент можат да
користат јавни средства за стимулирање на конкретни активности, како во следниве два примери.

9.5.3.1

11

Пилот програма 'Einsparzaehler' (шалтер за заштеди) (Германија)

11

https://www.iea.org/policies/2218-pilot-program-einsparzaehler?region=Europe&sector=Buildings&status=In%20force&type=Economic%20instruments
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Промотивната шема обезбедува финансиски стимулации за компаниите со цел да спроведат
иновативни пилот-проекти во насока на подобрување на енергетската ефикасност на нивните
индустриски, комерцијални или резиденцијални клиенти со примена на дигитални технологии.
Проектите имаат за цел да овозможат мерење и прикажување на тенденциите на
потрошувачка на енергија. Како втор чекор, треба да се дадат совети за подобрување на
ефикасноста. Конечно, проектите треба да овозможат мерење, пред и потоа, на употребата
на енергија откако ќе бидат спроведени мерките за ефикасност. Идеално би било проектите
да вклучуваат развој и демонстрација на софтверски решенија наменети за воведување
паметни решенија во мерењето на енергија. Нивото на стимуланси делумно ќе зависи од
постигнатите заштеди на енергија.
9.5.3.2

Зголемување на кредитните лимити за домаќинствата во зависност од нивниот
12
енергетски рејтинг (Турција)
Направена е измена на регулативата која се однесува на кредитите во банките, вклучително
и на кредитните лимити за домаќинствата. За објекти за домување кои имаат оценка А, 90%
од вредноста може да се стави како хипотека за заеми дадени за купување дом (85% од
вредноста кај објектите кои имаат оценка Б).

9.5.3.3

Шема за енергетски грантови во заедниците (Ирска)

13

Енергетскиот грант за заедниците претставува поддршка на нови пристапи за постигнување
високо квалитетни подобрувања во енергетската ефикасност кај заедниците во Ирска. Со
здружување на групи на објекти во рамки на иста програма за реновирање, проектите во
заедниците ги олеснуваат енергетските подобрувања на ниво на целата заедница, и тоа на
многу поефикасен начин отколку што би било можно поинаку.
Поефикасно користење на јавните средства е да се понудат кредити што може да се враќаат со
ниска камата, бидејќи финансирањето потоа повторно циркулира за следните апликанти. Пример за
ова е Холандскиот национален фонд за заштеда на енергија, кој бил финансиран заеднички од
14
банките и државата .

9.5.4

Фискални/ финансиски стимулации

Фискални мерки обично се поврзани со различни форми на оданочување кои можат или да го
поттикнат однесувањето или да го казнат неефикасното однесување. Иако принципите на
оданочување со цел промена на однесувањето на потрошувачите во делови како што се тутун и
алкохол се веќе добро воспоставени, обидите да се оданочи лошото однесување кон животната
средина согласно принципот „загадувачот плаќа“ немаа толку значајни влијанија како што многумина
се надеваа. Секако, еколошкото оданочување во ЕУ се има намалено како удел во вкупното
оданочување, и тоа 6,5% во 2002 година на 6% во 2018 година15.
Пренасочувањето на политиката од „оданочување на доброто“, како што е вработувањето, во
„оданочувањето на лошото“, како што е загадувањето, без притоа да се зголеми севкупното даночно
оптоварување, би било добро за општеството, но државите се чини дека не се подготвени или не се
во можност да ја искористат оваа потенцијално ефикасна алатка за подобрување на енергетскиот
учинок на објектите, со неколку исклучоци, на пример:
•
•

Португалија има даночни ослободувања ако се користи ефикасна опрема и работни
16
активности за подобрување на топлинскиот учинок на објектите .
Во Белгија, фламанската влада донесе уредба според која новите објекти со висок
енергетски учинок ќе добијат 20% намалување на данокот на имот за период од 10
години, што претставува зголемување од 40% за оние кои ќе го достигнат прагот на

12

https://www.iea.org/policies/7967-increasing-credit-limits-for-households-depending-on-efficiencyrating?region=Europe&sector=Buildings&status=In%20force&type=Economic%20instruments
13
https://www.iea.org/policies/8561-community-energy-grantscheme?region=Europe&sector=Buildings&status=In%20force&type=Economic%20instruments
14
https://www.iea.org/policies/7730-national-energy-saving-fund?q=revolving%20loan&s=1
15
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics_-_detailed_analysis
16
https://www.iea.org/policies/1034-tax-deduction-for-efficientequipment?page=2&region=Europe&sector=Buildings&status=In%20force&type=Fiscal%2Ffinancial%20incentives
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најголема ефикасност . Шемата за олеснување на данокот на имот исто така
18
функционира и во Франција . Овие примери поттикнуваат изградба на нови ефикасни
објекти, а би можел да се предвиди и „bonus-malus“ данок на имот кој ги наградува
сопствениците на ефикасни објекти (мерено според нивниот рејтинг согласно Потврдата
за енергетски учинок) а ги казнува оние кои имаат објекти со слаб енергетски учинок.
Резултатот од недоволното оданочување на загадувањето и на емисиите на стакленички гасови е
дека општеството генерално сноси поголем еколошки товар отколку што инаку би било случај. Уште
полошо, државите ширум светот продолжуваат да ја субвенционираат, директно или индиректно,
индустријата за фосилни горива, во износ од 4,7 трилиони долари во 2015 година, што е еднакво на
6,3% од глобалниот бруто домашен производ, според извештајот на Меѓународниот монетарен
фонд19. Извештајот исто така открива дека ефикасната цена на фосилните горива би ги намалила
глобалните емисии на јаглерод за 28 проценти, со што ќе се намали и бројот на смртни случаи
предизвикани од загадување на воздухот за 46%, а приходите на државата ќе се зголемат за 3,8%.
Алтернатива за оданочувањето е утврдување цена на јаглеродот.

9.5.5

Информирање и едукација

Поддршка на многу други форми на политики за поддршка се информативните и едукативните
кампањи и иницијативи. Повеќето, ако не и сите земји членки на ЕУ имале спроведувано такви
кампањи а некои се сè уште во тек. Чешка, во својот LTRS, покренува голема кампања за
подигнување на свеста како клучен столб на нејзината стратегија за реновирање, со цел да се
делува во однос на инертноста кај сопствениците на објекти за домување и на неискористувањето на
достапните мерки за финансиска поддршка.
За да бидат ефективни, кампањите за информирање треба да бидат добро насочени, конкретни и
обмислени да поттикнуваат акција и делување. На пример, во Германија, програмата
„Stromsparchecks“ нуди совети за приватните домаќинства во врска со потенцијалите за заштеда на
енергија преку обезбедување на три вида енергетски проверки: основна проверка, проверка на
објектот и проверка на греењето20. Трошоците за проверките ги субвенционира сојузната влада
благодарение на што трошоците за приватните домаќинства се многу ниски (10-30 евра).
Едношалтерскиот пристап може да биде особено ефективен во поттикнувањето на нивото на
активност. Во една идеална ситуација, домаќинот или сопственикот на мал бизнис би требало да
може да разговара за својата конкретна ситуација со советник, кој потоа може да ја насочи
заинтересираната страна до добавувачи на опрема, менаџери на проекти и до извори на финансиска
поддршка. Компаниите што ги нудат своите услуги треба да бидат акредитирани со цел да обезбедат
квалитетни инсталации и високи нивоа на заштита на потрошувачите.

9.5.6

Истражување, развој и распоредување (R, D & D)

Истражувањето, развојот и распоредувањето претставуваат суштинска компонента на политичкиот
пејзаж, со цел да се намалат трошоците за мерките/ пакетите за реновирање и, исто така, да се
развијат нови технологии за заштеда на енергија и да се забрза нивното воведување на пазарот по
конкурентни трошоци. Самата ЕУ има значителна агенда за истражување и иновации во областа на
енергетиката: Стратегија за чиста енергија21, во која истражувањето и иновациите се препознаваат
како двигател на три главни цели:
•
•
•

енергетска ефикасност на прво место
Европа како глобален лидер во обновливи извори на енергија
фер зделка за потрошувачите

17

https://www.iea.org/policies/1934-flanders-property-taxreduction?page=2&region=Europe&sector=Buildings&status=In%20force&type=Fiscal%2Ffinancial%20incentives
18
https://www.iea.org/policies/1766-property-taxexemption?page=2&region=Europe&sector=Buildings&status=In%20force&type=Fiscal%2Ffinancial%20incentives
19
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates46509
20
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics_-_detailed_analysis
21
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/energy-research-and-innovation/strategy_en
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Холандија ја воспостави Агендата за интегрално знаење и иновации (IKIA) за енергетската
транзиција, признавајќи дека тоа е општествен предизвик кој поставува големи барања врз
иновативниот капацитет на економијата и општеството во сите индустриски сектори. Една од
нејзините цели е опкружување во кое нема да има СО2 во 2050 година. IKIA, инаку, се состои од 13
повеќегодишни програми за иновации водени од зацртаната мисија кои даваат насока кон конкретни
развојни цели и со тоа придонесуваат кон перспективата што е потребно да се достигне за да можат
градежниот, инсталацискиот и енергетскиот сектор да инвестираат во развој на иновациите.

9.5.7

Пакет пристап

За да може Стратегијата за реновирање да биде навистина ефективна, сите елементи треба да
функционираат заедно и да се поддржуваат едни со други. Стратегија што се потпира на дарежливи
субвенции, но која не ги решава бариерите и основните причини за сегашната инертност, веројатно
нема да успее. Исто така, поставувањето амбициозни регулативи, но без ефективно политичко
работење и без соодветни мерки за поддршка и совети за стимулирање на пазарот, нема да го даде
посакуваното влијание.
Студија спроведена за Комитетот за индустрија, истражување и енергетика на Европскиот парламент
(ITRE) под наслов Поттикнување на реновирањето на објектите: Каков е потенцијалот и вредноста за
Европа? дојде до заклучок дека комбинацијата од построги обврски, посилни стимулации,
покреативно користење на финансиските инструменти и подобреното спроведување на постојното
законодавство се предуслови за поттикнување на реновирањето на објектите.

Извор: Институт „Вупертал“ (2015), Политики за енергетска ефикасност за зградите

22

9.6 Квантифицирање на придобивките
Намалувањето на сметките за енергија не е единствената (па дури не е ни главната) причина зошто
е важно реновирањето на постојните објекти. Извештај објавен од Европскиот парламент под наслов
23
„Поттикнување на реновирањето на објектите: Каков е потенцијалот и вредноста за Европа?“
идентификуваше три главни категории на придобивки: еколошка, економска и социјална, со вкупно
14 под-придобивки (види слика). Иако се идентификувани намалени емисии на стакленички гасови,
она што не е спомнато е намалувањето на штетните загадувачи на воздухот како резултат на
користењето на помалку енергија, а во РС Македонија, 63% од ПМ2,5 честичките потекнуваат од
објекти т.е. од загревањето на просторот (извор – Стратегија за енергетика на РС Македонија).

22
23

http://trinomics.eu/wp-content/uploads/2016/11/IPOL_STU2016587326_EN.pdf стр.42
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587326/IPOL_STU(2016)587326_EN.pdf
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Една друга студија реализирана во рамките на проектот COMBI идентификуваше 30 квантитативни
придобивки од кои 17 беа финансиски во 8 категории на влијание: клима, енергетика, енергетски
системи, здравство, продуктивност, макроекономија, морталитет и ресурси. Може да се види дека
макроекономските придобивки се поголеми од заштедата на енергетските трошоци а исто така има и
25
важни финансиски придобивки кај повеќе други категории . Севкупно земено, овие други придобивки
се над двапати поголеми од вредноста на заштедата на трошоците за енергија. Со други зборови, за
секое едно евро заштеда на енергија вкупните придобивки изнесуваат над 3 евра. Меѓутоа,
предизвикот е во тоа овие пошироки придобивки се расцепкани помеѓу голем број на корисници (во
суштина, го опфаќаат целото општество) и тие не се мотивирачки за инвеститорите, освен ако
инвеститор не е државата. Затоа е важно бенефитите т.е. придобивките да бидат содржани во
анализата на трошоци (дел 2), на пример со примена на множител 3 кај заштедата на трошоците за
енергија.

9.7 Ангажирање на засегнатите страни
Петтата и последна компонента на една ефективната Стратегија за реновирање е широката тема за
вклучување на засегнатите страни. На крајот на краиштата, сите делови од општеството ќе бидат
засегнати на некој начин од Стратегијата, која исто така има за цел да обезбеди многу висока стапка
на учество меѓу сопствениците на објекти за живеење, управители на згради, инвеститори, бизниси,
групи потрошувачи и поширокиот јавен сектор, како и различните организации како што се
инсталатери и производители на опрема кои се најдиректно вклучени во секторот.
Консултациите треба да се сметаат за тековен процес, наместо за еднократна активност во однос на
конечната верзија на Стратегијата. Заинтересираните страни треба да добијат претстава зошто
Стратегијата е важен дел од националната или регионалната политика, кои се трошоците и
придобивките, како и што се очекува од нив. Исто така, треба да се обезбедат и редовни најнови
информации во врска со напредокот во спроведувањето на стратегијата.
24

COMBI = “Пресметување и операционализирање на повеќе придобивки од енергетската ефикасност во Европа“, финансирано во рамките на
програмата за истражување и иновации „Хоризонт 2020“ на Европската унија според договорот за грант бр. 649724. https://combi-project.eu/
25
Извор: Повеќекратните придобивки од потенцијалот за енергетска ефикасност на ЕУ во 2030 година, објавено во Енергии 2019, 12, 2798;
https://www.mdpi.com/1996-1073/12/14/2798/htm
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9.8 Дел Б – Стратегија за реновирање на објектите во РС Македонија
9.9 Правен статус кво
Пред да ги скицираме можните елементи на Стратегијата за реновирање на објектите во Северна
Македонија, добро е да ја разгледаме моменталната состојба во однос на релевантното
законодавство.
Законот за енергетска ефикасност (ЗЕЕ) е донесен во месец февруари 2020 година. Притоа,
Северна Македонија се обидува да се усогласи со релевантните прописи за енергетска ефикасност
на Европската унија. Новиот закон ги содржи следниве елементи:







Регулирање на енергетските ревизори, така што во иднина, енергетските ревизии ќе се вршат
од страна на соодветно обучени и овластени ревизори кои се релевантни за секој пазар.
Воведување на обврски за енергетска ефикасност во преносот, дистрибуцијата и
снабдувањето со енергија.
Овозможување на спроведување на долгорочни договори за енергетски услуги од страна на
давателите на енергетски услуги. Ова законско решение ги специфицира одредбите и
урнеците за договори што овозможуваат спроведување на проекти за подобрување на
енергетската ефикасност, како проекти за реконструкција на објекти така и за други
инвестиции во енергетска опрема и инсталации.
Воведување на обврски за информирање и означување кое ќе ја покажува класата на
енергетска ефикасност и еко-дизајн на енергетски ефикасни производи што се нудат на
државните пазари.
Формирање на Фонд за енергетска ефикасност како независно правно лице. Средствата од
него ќе се користат за финансирање на проекти и мерки за енергетска ефикасност, следејќи
ги примерите од земјите на Европската унија, каде што фондовите за енергетска ефикасност
постојат долго време и успешно помагаат во развојот на енергетските услуги и
подобрувањето на енергетската ефикасност воопшто.

Според Годишниот извештај на Енергетската заедница, објавен на 1 ноември 2020 година ,
состојбата со имплементација на различните елементи кои го сочинуваат пејзажот на енергетска
ефикасност е резимиран во следнава табела.
Тема

Ниво на
имплементација

Коментар

Цели за
енергетска
ефикасност и
политички
мерки

65%

Енергетска
ефикасност
во објектите

50%

Финансирањ
е на
енергетска
ефикасност

75%

Енергетски
ефикасни
производи /
означување

70%

Законот за енергетска ефикасност од 2020 година ја транспонираше Директивата
на ЕУ за означување (етикетирање) на енергијата од 2018 година, но не и петте
регулативи за енергетски поврзани производи.

28%

Учеството на централното греење во вкупното снабдување со топлинска енергија
во 2018 година беше 10% и истата беше во целост произведена од гас, од кои 56%
во единици за ко-производство. Триесет и два проценти од греењето и ладењето се
создава од обновливи извори, но ефикасноста е мала бидејќи мнозинството на
котли и печки кои работат биомаса користат застарени технологии. Земјата сè уште
нема направено проценка на својот потенцијал за ко-производство со висока
ефикасност и на потенцијалот за ефикасност на централното греење што го бара
Директивата за енергетска ефикасност.

Ефикасност
во греењето
и ладењето

Законот за енергетска ефикасност донесен во февруари 2020 година, меѓу другото,
ја транспонира Директивата за енергетска ефикасност. Утврдени се конкретни цели
што се бараат според членовите 5 и 7 од Директивата. Во фаза на изработка се
подзаконски акти за шемата за обврски, Стратегијата за реновирање на објектите,
енергетските ревизии и договорите за енергетски услуги.
Законот за енергетска ефикасност ја транспонираше и Директивата за енергетски
учинок на зградите. Сепак, спроведувањето сè уште не е доволно бидејќи клучните
подзаконски акти или недостасуваат или не се ажурирани. Во подготовка се
правилници за енергетски учинок на објекти, енергетска ревизија на објекти и
систем за верификација на потврди за енергетски учинок.
Пред да се донесе Законот за енергетска ефикасност, пазарот на енергетски услуги
се наоѓаше во многу рана фаза на развој. Во месец август 2020 година, првите пет
општини спроведоа договори за заштеда на енергија кај уличното осветлување. Сè
уште не постои Фонд за енергетска ефикасност, но тој се планира да биде
воспоставен со поддршка на Светската банка.
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Во врска со означувањето, на следниов графикон преземен од извештајот на Енергетската заедница
се гледа дека регулативите се спроведуваат во 8 области на производи, но сè уште недостасуваат во
2 области – котли на цврсто гориво и грејачи на простории. Ова се значителни пропусти што треба
приоритетно да се решат, бидејќи загревањето на просториите е главната крајна употреба во
градежниот сектор. Конечно, откриени се проблеми со усогласеноста кај фрижидерите и
замрзнувачите –ова е исто така важна крајна употреба за потрошувачката на електрична енергија во
домаќинствата, и затоа овие проблеми треба навремено да се решат.

Годишниот извештај исто така ја истакнува важноста на објектите во крајната потрошувачка на
енергија. Севкупно земено, станбениот сектор и секторот услуги учествуваат со 38% во крајната
потрошувачка на енергија што е еднакво на потрошувачката во транспортниот сектор но е
значително поважна од индустрискиот сектор.
Во Белата книга од месец декември 2020 година е содржан целосен приказ на состојбата со
имплементацијата на законодавството за енергетска ефикасност. Од ова, како и од проценката
направена од страна на Енергетската заедница може да се види дека во изминативе години е
направено многу за усогласување на македонското законодавство со нормите на ЕУ, иако секако
дека има уште активности кои треба да се направат.
ПРЕПОРАКИ



9.9.1

Да се продолжи со напорите за целосно транспонирање на законодавниот пакет на ЕУ
за енергетска ефикасност
Да се обезбеди дека се воспоставени соодветни мерки за следење на спроведувањето
и брзо дејствување во случај на било какви проблеми поврзани со усогласеноста

Фонд на објекти

Појдовна точка за утврдување на фондот на постојни објекти е извештајот насловен како
Потрошувачка на енергија во домаќинствата од 2014 година, објавен од Државниот завод за
статистика. Имајќи ја предвид застареноста на овој извештај, се препорачува негова ажурирана
верзија, со оглед на веројатните значителни промени во фондот на објекти и во употребата на
енергија. Слични податоци треба да се обезбедат во однос на фондот на објекти кој ги опфаќа нестанбените објекти (терцијарен сектор).
ПРЕПОРАКА
•

Да се ажурира анализата на фондот на објекти за живеење и да се направи слична
активност која ќе ги опфати не-станбените објекти

РС Македонија има над половина милион објекти за живеење од кои речиси 30% се наоѓаат во
скопскиот регион (слика 1).
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Повеќе од 80% се изградени пред 1991 година а уште 12% се изградени во периодот 1991-2001
година (слика 2).

Нешто повеќе од половина од објектите за живеење се одвоени објекти за едно семејство, а
остатокот се згради во кои живеат повеќе семејства. Огромното мнозинство (96%) од домовите се во
сопственост на домаќинството (слика 3).
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Само 18% од објектите за живеење имаат изолација (слика 4).

2

Просечната големина на имотот е 83m а помалку од половина (45%) оваа површина се загрева
(слика 5).

Над 60% од домовите користат дрво како основно гориво за греење, по кое следи електрична
енергија (29%) и топлина од системите за централно греење (8%) (Слика 6). Сепак, електричната
енергија е доминантно гориво кое генерално се користи во домаќинствата и таа учествува со 55% во
вкупната потрошувачка во 2019 година. Биомасата сочинува 36% од вкупната потрошувачка на
енергија а добиената топлина со 7%. Другите извори учествуваат со 1% или помалку (Слика 7).
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Секторот имаше и намалување на потрошувачката од 12% во периодот 2005-2019 година, иако тоа
во голем дел може да се објасни со намалување на бројот на денови во кои се греело.
Електричната енергија е исто така главно гориво во нерезиденцијалниот сектор и учествува со 61%
во вкупната потрошувачка во 2019 година. По неа следи дизел горивото со 21% а другите горива
(биомаса, топлина, ТНГ, нафта, природен гас) учествуваат со 2% или помалку (Слика 8).
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9.10 Опции за реновирање
Во рамките на оваа студија не е можно да се направи детална анализа на опциите за реновирање
што можат да бидат соодветни за РС Македонија. Наместо тоа, разгледуваме некои принципи и
прашања на повисоко ниво.
a) Постоечките минимални стандарди за енергетски учинок за производи, апарати и цели
објекти треба да бидат прегледани и ревидирани во согласност со принципите на
„неутралност на трошоците“ кои ги посочивме претходно и со земање предвид на вредноста
на поголем број на придобивки. Треба да се размисли за усвојување на методологијата за
26
27
пресметување на ЕУ, како што е наведено во соодветните регулативи и упатства .

26
27

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0018:0036:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:115:0001:0028:EN:PDF
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b) Потребен е развој на пакет решенија кои ќе подразбираат темелно реновирање за повеќето
најчести типологии на објекти, заедно со засегнатите страни во индустријата. Овие решенија
треба да ја формираат основата на стандардната понуда, со што ќе се обезбедат економии
на обем и ќе се намалат трошоците за проектирање.
c) Со оглед на ниското ниво на изолација кај објектите за живеење, главен акцент треба да се
стави на топлинските подобрувања на обвивката на објектот со што се намалуваат
трошоците за греење во зимскиот период, но исто така се намалува и потребата од ладење
во лето.
d) Преваленцата на електрична енергија како главен извор на греење и отсуството на гас како
гориво за греење кај крајните корисници укажува на потребата од промовирање на топлински
пумпи како главен начин на греење за овие објекти во перспектива.
e) За домови што се загреваат со биомаса, треба да се промовираат горилници на цврсто
гориво со висока ефикасност. Изворите на биомаса треба да бидат предмет на разгледување
во однос на нивната одржливост и соодветност како гориво за греење.
f) Врските со постојните системи за централно греење треба да се одржуваат и подобруваат,
како и да се определи опфатот на постојните мрежи за да се решат соодветните топлински
оптоварувања. Со оглед на ниската ефикасност на повеќето капацитети за централно
греење, потребно е развивање на посеопфатна програма или замена и надградба со
генератори кои користат помалку јаглерод и имаат поголема ефикасност. Исто така потребно
да се проверат и цевководите, кога тоа е потребно, за да се отстранат протекувањата и да се
намалат загубите на топлина во дистрибутивната мрежа.
g) Со забрзаното намалување на технологиите за обновлива енергија, а особено на соларните
фотоволтаици, потребно е да се подготви пакет решение кое ќе се применува за типични
домаќинства и други најчесто присутни типологии на објекти за да се овозможи широка
примена на стандардизирано комплет решение кое во себе, како стандард, ќе содржи
соларно загревање на топла вода. На пазарот веќе има некои производители кои ги нудат
28 29 30
овие хибридни комплети
.

9.11 3

Политичка рамка
31

Студија спроведена во 2013 година од страна на Светскиот енергетски совет (WEC) насловена како
„Политики за енергетска ефикасност - што функционира, а што не“ завршува со сет од осум
главни препораки:










Цените на енергијата треба да ги рефлектираат реалните трошоци и да им овозможат
поголеми стимуланси на потрошувачите.
Потрошувачите треба да бидат подобро информирани.
Потребно е да се спроведат иновативни алатки за финансирање за да се даде поддршка на
инвестициите на потрошувачите.
Потребно е да се контролира квалитетот на енергетски ефикасната опрема и услуги.
Прописите треба да се спроведуваат и редовно да се унапредуваат.
Внимание треба да се посвети и на однесување, во иста мера како што се посветува
внимание на технологиите, потпирајќи се на информатичко-комуникациските технологии
(ICT).
Неопходно е следење на она што било остварено за да се оцени реалното влијание на
политиките за енергетска ефикасност.
Потребно е унапредување на меѓународната и регионална соработка.

Ова се здрави препораки кои треба да се гледаат како водечки принципи на Стратегијата за
реновирање на објектите.
28

https://dualsun.com/en/product/hybrid-panel-spring/
https://inhabitat.com/photovoltaic-solar-hot-water-panels-reap-multiple-benefits/
30
https://www.thegreenage.co.uk/solar-pvt-hybrid-panels/#:~:text=PV%2DT%20is%20a%20hybrid,Two%20functions%20from%20one%20investment!
31
https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-perspective-energy-efficiency-policies-a-what-works-and-what-does-not
29
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Имајќи ја предвид сегашната состојба, како приоритетни овласти за делување се сметаат следниве:
a) Започнување на процес со кој ќе се реализира цена на енергијата која ќе ги одразува сите
трошоци, за сите потрошувачи, во рок од 5 години
b) Донесување на сите потребни законски акти и подзаконски акти со кои ќе се поддржи
ефективен пазар за распоредување на технологии за енергетска ефикасност и обновлива
енергија.
c) Обезбедување на квалитет на опремата и инсталациите преку релевантни шеми за
сертификација на производи, производители, увозници и инсталатори
d) Информации, едукација и обука – подигнување на јавната свест за важноста на заштеда на
енергија и достапноста на мерките за поддршка, истовремено обезбедувајќи постоење на
соодветно обучена работна сила која е способна да ги спроведе потребните мерки.
e) Меѓународна и регионална соработка
Сите овие точки подетално ќе ги образложиме во следниве делови.
a) Цена на енергијата
Едно од најсуштинските барања (цените да се одраз на трошоците) е исто така едно од
најсложените. Потрошувачите во целиот свет се навикнати на субвенционирана или евтина енергија
(или „бесплатна“ енергија преку, на пример, сеча и собирање дрво и друга биомаса) и затоа даваат
голем отпор на покачување на цената на енергијата преку оданочување или преку наметнување на
јаглеродни цени. Сепак, тоа е неопходен чекор за да се поттикне порационално користење на
енергијата и, исто така, да се подобри ефективноста на трошоците на мерките за реновирање.
Дополнително, во него е вграден принципот „загадувачот плаќа“.
Цената на електричната енергија за домаќинствата во РС Македонија е помала за две третини од
цените во регионот. Во однос на индустријата, таа е помала за 60% во однос на од регионалниот
просек, и покрај тоа што трошоците за производство се поголеми во РС Македонија. Причината за
ова е што различните даноци, такси и давачки се значително пониски отколку во регионот. Според
тоа, има простор даночното оптоварување да се префрли од „доброто“, како што се даноците на
вработување или на имот, на „лошото“, како што е загадувањето и енергијата. Ова треба да се
направи на постепен начин за да се избегнат големи ценовни шокови за потрошувачите.
Еден од пристапите што се смета за ефикасен е употребата на обврските за енергетска ефикасност.
Со наметнување обврска на енергетската индустрија да овозможува заштеди за крајните
потрошувачи, трошоците за тоа ќе треба да се одразат во цената на енергијата која ја плаќаат
крајните потрошувачи, но ова функционира како „рециклиран данок“ затоа што средствата собрани
на ваков начин повторно ќе им се враќаат на оние кои го платиле тој данок преку мерки за
подобрување на енергетскиот учинок во домовите и работни места.
ПРЕПОРАКИ




Да се користи даночниот систем за постепено зголемување на цената на енергијата до
крајните потрошувачи и тоа за сите корисници – семејства, фирми, транспорт,
индустрија, итн.
Развивање на амбициозна шема за обврски за енергетска ефикасност која става акцент
на спроведување на сеопфатно и темелно реновирање на објектите
b) Регулаторни инструменти

Јасно е дека зголемувањето на цената не може да функционира самостојно и одвоени, па поради
тоа ваквото зголемување мора да биде поддржано од голем број други политики, особено со
регулативи. Искуството на ЕУ треба да се земе како водечки принцип, обезбедувајќи притоа целосно
транспонирање и имплементација на релевантните директиви, и тоа:
 Директива за енергетска ефикасност (EED)
 Директива за обновлива енергија (RED)
 Директива за енергетски учинок на објектите (EPBD)
 Рамковна директива за означување на енергијата и Директива за еко-дизајн
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Директива за ко-производство

Заедно, овие директиви промовираат политики кои ќе помогнат да се постигне високоенергетски
ефикасен и декарбонизиран фонд на објекти до 2050 година, да се создаде соодветно опкружување
за донесување одлуки за инвестиции и ќе им овозможи на потрошувачите и на деловните субјекти да
донесуваат поинформирани одлуки со цел да заштедат енергија и пари.
Директива за енергетска ефикасност (EED)
Клучни мерки содржани во оваа Директива се следниве:










Цели во насока на постигнување заштеда на енергија од 1,5% годишно
Реновирање на најмалку 3% годишно на објекти кои се во сопственост на државата или кои
ги користи државата
Развој на национални долгорочни стратегии за реновирање на фондот на објекти
Продажбата и изнајмувањето на објекти задолжително да биде придружена со сертификати
за енергетска ефикасност
Подготовка на национални акциски планови за енергетска ефикасност (NEEAP) на секои три
години
Минимални стандарди за енергетска ефикасност и означување на разни производи како што
се котли, апарати за домаќинство, осветлување и телевизија (енергетска ознака и еко-дизајн)
Примена на паметни броила за електрична енергија и гас
Шеми за обврски за енергетските компании да постигнуваат годишна заштеда на енергија од
1,5% од годишната продажба реализирана кон крајните потрошувачи
Задолжителни енергетски ревизии за големи компании најмалку еднаш на четири години

Директивата беше изменета и дополнета во 2018 година, при што главен елемент е целта за
енергетска ефикасност од најмалку 32,5% до 2030 година, во однос на проекциите направени во
2007 година за 2030 година. Директивата исто така овозможува можно ревидирање нагоре на оваа
цел во 2023 година во случај на значително намалување на трошоците поради економскиот или
технолошкиот развој.
Други елементи во изменетата и дополнета верзија на Директивата се следниве:







посилни правила за мерење и наплата на топлинската енергија така што на потрошувачите
(особено на оние кои живеат во станбени објекти со колективни системи за греење) им се
овозможуваат појасни права за добивање почести и покорисни информации за нивната
потрошувачка на енергија и исто така им се овозможува и подобро да ги разберат и да ги
контролираат своите сметки за греење
барање земјите членки да имаат воспоставено транспарентни и јавно достапно национални
правила за распределба на трошоците за греење, ладење и потрошувачка на топла вода во
станбени згради и во објекти за повеќе намени кои имаат вакви колективни системи
следење на нивоата на ефикасност во новите капацитети за производство на енергија
ажуриран примарен енергетски фактор (PEF) за производство на електрична енергија од 2,1
(намалување во однос на сегашниот кој изнесува 2,5)

Директивата за енергетска ефикасност исто така бара да се направи проценка на потенцијалот за
користење на ко-производство секогаш кога има ново барање или обновување на следниве видови
на постројки што надминуваат 20MW:




инсталација за греење или електрична енергија
индустриска инсталација што генерира отпадна топлина
мрежа за централно греење и ладење

Директивата ќе биде ревидирана до 2024 година при што е веројатно дека барањата ќе бидат
дополнително зајакнати а можно да бидат воведени и дополнителни барања.
Директива за енергетски учинок на објектите (EPBD)
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Клучни барања за земјите членки кои произлегуваат од оваа Директива се следниве:













Воспоставување долгорочни стратегии за реновирање со цел декарбонизација на
националниот фонд на објекти до 2050 година.
Дефинирање на ценовно-оптимални и минимални барања за енергетски учинок на новите
објекти, за новите објекти кои се предмет на големи реновирања и замена или реконструкција
на елементите во објектите како што се системи за греење и ладење, покрив и ѕидови.
Сите нови објекти мора да бидат објекти со речиси нула енергија (NZEB), почнувајќи од 31
декември 2020 година.
Кога објектот се продава или реновира мора да се издаде и сертификат за енергетски учинок
а притоа мора да се воспостават и инспекциски шеми за системите за греење и
климатизација.
Изготвување листа на финансиски мерки чија цел е подобрување на енергетската
ефикасност на објектите
Електро-мобилноста се поддржува со воведување на минимални барања за возен парк над
одредена големина и друга минимална инфраструктура за помали објекти
Воведување на изборна шема за оценување на „паметната подготвеност“ на објектите
Промовирање на паметни технологии преку воведување барања за инсталирање на системи
за автоматизација и контрола а објектите како и на уреди кои ја регулираат температурата
на ниво на соба
Се посветува внимание на здравјето и добросостојбата на корисниците на објектите, на
пример преку земање предвид на квалитетот на воздухот и вентилацијата

Директива за обновлива енергија (RED)
Обврски за земјите членки согласно оваа Директива:









Воспоставување обврзувачка цел обновливите енергии да имаат учество од најмалку 32% во
бруто финалната потрошувачка на енергија во ЕУ во 2030 година.
Воспоставување шеми за поддршка на енергија добиена од обновливи извори.
Поттикнување на заеднички проекти помеѓу земјите членки како и со трети земји.
Воспоставување едноставна процедура за известување за мрежни поврзаности, особено за
помали инсталации кои имаат електричен капацитет од 10.8 kW или помалку.
Да се обезбеди дека има доволно информации и обука за развој на потребните вештини кај
целата индустрија.
Да се обезбеди дека потрошувачите имаат право самите да станат производители и да ѝ го
продаваат вишокот на електрична енергија на мрежата.
Да се поттикне развојот на заедници за обновлива енергија.
Обновливата енергија да биде главна енергија во греењето и ладењето како и во
централното греење и ладење.

Обележување (етикетирање) на енергија и еко-дизајн
Барањата на ЕУ за означување на енергијата опфаќаат 17 одделни групи производи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Осветлување
Грејачи
Фрижидери и замрзнувачи
Правосмукалки
Машини за сушење и сушари
Климатизери и вентилатори
Електронски дисплеи и ТВ кутии
Кујнски апарати
Пумпи
Трансформатори и конвертори
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Компјутер и сервери
Опрема за слики
Конзоли за игри
Електрични мотори
Гуми
Исклучен режим, режим на подготвеност и мрежна подготвеност
Опрема за заварување

Сите апарати што се продаваат во рамките на овие групи на производи мора да бидат означени во
согласност со признат и акредитиран систем, јасно укажувајќи на ефикасноста на производот во
споредба со другите.
Барањата за еко-дизајн за одделни групи производи се утврдуваат според Директивата за еко-дизајн
на ЕУ во процес кој е координиран од Европската комисија. Како алтернативно решение,
индустриските сектори можат да потпишат и доброволни договори за намалување на
потрошувачката на енергија кај нивните производи. Комисијата формално ги признава ваквите
договори и го следи нивното спроведување.
Директивата за еко-дизајн, исто така, воспоставува и форум за консултации со засегнатите страни во
врска со спроведувањето на Директивата.
ПРЕПОРАКИ






Со оглед на ограничениот сет на вештини и скромните ресурси кои ги имаат државните
служби за спроведување и надгледување на потребното законодавство итн., добро е
да се обезбеди техничка помош за оваа задача од ЕУ, Светска банка, ЕБОР или друга
меѓународна донаторска
Приоритет треба да биде подготовката и донесувањето на сите елементи на
законодавството, регулативите, означувањето, итн. кои се содржани во
горенаведените регулативи и директиви на ЕУ
Воспоставување на ефикасен режим на усогласеност со кој ќе се обезбеди почитување
на горенаведените регулативи и дека сите недостатоци брзо ќе се решаваат
c) Контрола на квалитет

Ефективната реализација на пакетот со прописи наведени погоре, неизбежно ќе доведе до
интензивирање на активностите за реновирање. Како што ќе се развива овој нов пазар, од витално
значење е во системот да биде вграден квалитет уште од самиот почеток.
Квалитетот делумно може да се обезбеди со доследно спроведување на некои од горенаведените
регулативи, првенствено еко-дизајнот и енергетското означување, кои постојат за да се подобри
енергетскиот учинок кај низа на производи преку независна проверка и сертификација и преку
ефективно спроведување на режимот за надзор на пазарот кој се бара во согласност со
регулативата за енергетско означување. Сепак, овие се неопходни, но не и доволни услови.
Дополнително, ќе треба да има и шема за сертифицирање или „одобрен трговец“ со што ќе се
обезбеди, прво, дека потрошувачите добиваат искрени информации на кои може да им се верува, и
второ, дека во моментов се спроведуваат најефикасните производи и услуги со цел истите да го
обезбедат очекуваното ниво на учинок и заштеда на енергија.
d) Информирање, едукација и обука
Четвртата приоритетна област е трикратна:



Прво, подигнување на свеста кај пошироката јавност за новите барањата, затоа што тие се
однесуваат на неа, и да се мотивира нејзиното активно учество.
Второ, едуцирање на децата и младите за важноста на одржливоста на животната средина и
за активностите што треба да ги преземат во нивниот живот за да бидат позелени. Овој столб
исто така вклучува и обезбедување соодветен број на луѓе кои се обучени за влез на новиот
и растечки пазар на зелени работни места во повеќе области
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Трето, воведување ефективни режими за обука кои ќе ги опфаќаат физичките (сина јакна) и
канцелариските (бела јакна) работници за да се обезбеди дека има адекватна и добро
подготвена работна сила која ќе ја овозможи потребната трансформација на фондот на
објекти. Голем број информации и алатки за поддршка се достапни во програмата на ЕУ
„ГРАДЕЊЕ ВЕШТИНИ“ која е достапна на http://www.buildup.eu/en/skills
e) Меѓународна и регионална соработка

Како што РС Македонија го продолжува својот пат кон членство во ЕУ, тоа патување ќе биде
значително полесно ако соработува со постојните земји членки на ЕУ и со земјите кандидати во
регионот со цел учење и споделување искуства. Една практична мерка би било барање за статус на
членка или статус набљудувач во двете најрелевантни групи на концертирани активности кои ги
32
33
опфаќаат EED и EPBD директивите. Ова се мрежи од службени лица во сите земји членки на ЕУ
плус Норвешка кои имаат надлежност да ги спроведуваат и реализираат соодветните директиви.
Друга придобивка од соработката е постигнување економии од обем. Поради релативното малото
население и големина на економијата на РС Македонија, пазарот би бил попривлечен за
инвеститорите, производителите и оние кои развиваат производи доколку биде усогласен со
пазарите на соседните земји, со што се воспоставува поголем пазар.

Финансии

4

Политичката рамка која се предлага погоре е свесна за ограничените ресурси кои ѝ се на
располагање на државата за промовирање на реновирање на објектите, како и за финансиската моќ
на сопствениците на објектите. Повеќето од предвидените инвестиции е на ниво на официјални лица
во развој и спроведување на законодавството. Како што спомнавме и претходно, за ова треба да се
бара техничка помош од донаторски организации.
Шемата за обврски за енергетска ефикасност може да се смета за главен двигател, на краток до
среден рок, во обезбедувањето на финансиите потребни за поддршка на потрошувачите во
инвестициите што ги прават за подобар енергетски учинок. На снабдувачите на енергија (кои имаат
поголеми ресурси од потрошувачите) може да им се воведе обврска да понудат зделки „без
претходно трошоци“, при што инвестицијата ќе се отплаќа преку сметките за енергија.
Други форми на финансии можат да се обезбедат од меѓународни финансиски институции како што
се ЕБОР и Светската банка. Инструментот за финансирање на одржлива енергија во земјите од
34
Западен Балкан на ЕБОР е актуелен извор на финансии што малку се користи од страна на РС
Македонија и кој останува недоволно искористена алатка.
ПРЕПОРАКА
•

5

Да се започнат дискусии со ЕУ, ЕБОР и Светската банка за идентификување на
можности за финансирање, кредитни линии и техничка поддршка кои би можеле да
го поддржат финансирањето на транзицијата во реновирањето.

Ангажман на засегнатите страни

Намалувањето на емисиите на стакленички гасови влијае и на секојдневниот живот. Енергетската
транзиција е пред сè и социјална транзиција. Граѓаните и деловните субјекти се соочуваат со тоа да
треба да донесат одлуки кои влијаат на тоа како живееме, како се движиме, што јадеме, кои
производи ги купуваме и како ги заработуваме нашите пари. Тука не секогаш има лесен избор а
граѓаните и бизнисите зависат едни од други и од државата. Неопходна е комбинација од енергија,
инвестиции, знаење и вештина.
Во развивањето на својата климатска политика, холандската влада донесе одлука за еден широк
социјален договор како основа за оваа политика. Од месец февруари 2018 година повеќе од 100
страни работат заедно на изготвување сеопфатен пакет предлози за постигнување на долгорочните

32

http://www.ca-eed.eu/
https://epbd-ca.eu/
34
http://www.webseff.com/index.php?lang=en
33
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цели за намалување на емисиите на СО 2, заштеда на енергија и производство на обновлива
енергија. Планови, идеи и сугестии беа исто така побарани и од граѓаните, кои беа и поканети да
достават прашања. Ова на крајот доведе до широко поддржан Климатски договор (28 јуни 2019
година), со повеќе од 600 договори за борба против емисиите на стакленички гасови. Климатскиот
договор е наследник на Договорот за енергетика и претставува основа на долгорочната Стратегија
за реновирање.
Постојната работна група што ја поддржува имплементацијата на Стратегијата за енергетика на
Северна Македонија, или евентуално подгрупа, би можела да биде основа за одбор составен од
засегнати страни и за група за консултации од кои би можеле да се добијат ставови и да се обезбеди
прифаќање на конечната Стратегија за реновирање. Треба да се воспостават механизми тоа да биде
тековен процес и дека сите делови на граѓанското општество и бизнисот имаат можност активно да
учествуваат во дискусијата и во формулирањето на Стратегијата за реновирање, и исто така да го
следат напредокот во нејзиното спроведување.
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10 Прилог IV Проценка на можниот
потенцијал за комбинирано
производство на енергија во
високоефикасни комбинирани постројки
и системите за централно греење и
ладење
Со квантифицирање на количината и густината на побарувачката на топлина, топлинските мапи
изработени со QGIS им помагаат на креаторите на политиките да ги идентификуваат ефективните
мерки за заштеда на енергија и да го истражат потенцијалот за ефикасна когенерација и
проширување на централното греење. Главната цел на анализата е проценка на распределбата на
просторна побарувачка на топлина на национално ниво. Анализите обично се изведуваат со
употреба на грануларен bottom-up метод и агрегиран top-down метод. Top-down методот е вообичаен
за национално мапирање на побарувачката на топлина, како поедноставен, а сепак оправдан
пристап кој користи национални енергетски биланси и густина на население. Користејќи мрежи со
просторна резолуција од 250x250m, top-down методот е калибриран врз основа на попрецизни
податоци за популацијата и специфична побарувачка на топлина по лице.

10.1 Вовед
Фактот што половина од вкупната побарувачка на енергија на ЕУ е наменета за греење и ладење
укажува на тоа дека во овој сектор потребни се значителни промени [1]. Проширувањето на мрежата
за централно греење бара големи инвестициски трошоци и затоа е потребно да се идентификуваат
економски одржливите области. Ова е предуслов за генерирање мапа за побарувачка на топлина. Со
цел да се дефинираат вистинските решенија за греење и ладење за одредена област, важно е да се
направи соодветна анализа на енергетските системи. Мапирањето визуелно обезбедува збир на
информации корисни во енергетското планирање што ќе даде поширока слика за можностите за
користење обновливи извори на енергија (ОИЕ) или отпадната топлина. Покрај тоа, се создава
капацитет што ги исполнува релевантните барања на Енергетската Заедница кои се вклучени во
националната правна рамка. Предноста на одржливото греење од централно греење е исто така
истакнато во Директивата за енергетска ефикасност 2012/27/ЕУ, која го вметнува нивното
проширување како еден од начините за подобрување на енергетската ефикасност (ЕЕ) [2]. За да се
утврдат областите што се погодни за проширување на системите за централно греење, потребно е
да се процени постојната состојба, односно да се мапира побарувачката на топлина. Покрај тоа, тоа
создава можност за вклучување на нашата земја во европскиот атлас на топлина.
Оваа анализа ја потенцира важноста на грејниот сектор во вкупната потрошувачка на енергија, како
сектор кој има големо учество во крајната потрошувачка. Централните топлински системи се добра
практика во Европа и клучен аспект во грејниот сектор. Анализата користи Квантен географски
информационен систем - QGIS како главна алатка и податоците се претставени со користење на два
различни формати (растерски и векторски податоци). Експанзијата на топлинската мрежа е
неопходна за да се обезбеди сигурно снабдување, да се намалат емисиите на јаглерод, да се
произведе локална топлина и да се добие топлина по прифатлива цена. Затоа, потребно е да се
мапира побарувачката на топлина со цел да се откријат местата кои се клучни за инсталација на
нови технологии или за проширување на постојната мрежа. Мапирање на одредена област дава
основа за различни сценарија, како што се техничко-економска анализа, анализа на трошоци, социоекономска анализа, итн. Top-down пристапот генерално се користи за мапирање на топлина во
голема област и е помалку корисен за мапирање на помала област во споредба со bottom-up метод.
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Покрај тоа, top-down методот е калибриран со подобрување на влезните податоци користени за
генерирање на основната мапа.
Просторната идентификација на потрошувачката на топлина е од голема важност за грејниот сектор.
Потенцијалот и можностите за надополнување на овие основни мапи за побарувачка на топлина се
огромни. Постојат различни сценарија и анализи за технологии во секторот за греење што можат
понатаму да се спроведат. Сепак, треба да се напомене дека мапирањето е прв чекор во
планирањето на локалните системи за греење и значително ќе придонесе за креирање на нови
политики и технологии. Несомнено е дека денес има многу нови технологии и потребно е да се најде
оптимално просторно решение за нивно поставување и применливост во декарбонизацијата на
енергетскиот сектор.

10.2 Методологија
Идентификацијата на побарувачката на топлина во урбаните и руралните области е важна за развој
на системи за централно греење и употреба на локални обновливи извори. Ова ја нагласува
потребата да се намали побарувачката на енергија и да се намалат емисиите на стакленички гасови
што се дел од регулаторната и законска рамка. Потребата за моделирање е исклучително важна при
дизајнирање на централните системи. Планирањето, развојот и проширувањето на централните
системи бара детални проценки, предвидувања и познавање на просторните можности, како и
можностите за снабдување со топлинска енергија.
Генерално постојат два методи за проценка на мапирање на побарувачката на топлина за различни
области, т.н. „top-down“ и „bottom-up“. Мапирањето на побарувачката на топлина со top-down методот
се користи за проценка на националната побарувачка на топлина, додека bottom-up мапирањетo се
користи за мапирање во општините. Top-down пристапот користи национални податоци, како
енергетски биланси и густина на население.

10.2.1 Мапирање на побарувачката на топлина со top-down метод
Top-down пристапот за мапирање на топлина се применува за проценка на вкупната побарувачка на
топлина на комерцијалниот и резиденцијалниот сектор. Овој метод користи податоци за густината на
населението кои се достапни на Global Human Settlement за 2015 година. Покрај популацијата,
потребно е да се добијат и статистичките податоци за годишните енергетски биланси, вклучувајќи го
само просторното греење, а не и потребната топлина за подготовка на СТВ. Податоците за годишна
енергетска потрошувачка од крајни корисници се достапни на Државниот завод за статистика за 2015
како референтната година.
Вкупната топлинска енергија за резиденцијалниот сектор се пресметува со следната равенка:
(1)
Каде:
е потрошувачка на енергија на јаглен,
е потрошувачка на енергија на нафта,
е потрошувачка на енергија на огревно дрво,
е потрошувачка на енергија на пелети,
е
потрошувачка на електрична енергија,
е централно греење,
е ефикасноста на
претворањето на хемиската енергија на јаглен во топлина,
е ефикасноста на претворањето на
хемиската енергија на нафтата во топлина,
е ефикасноста на претворањето на хемиската
енергија на огревно дрво во топлина,
е ефикасноста на претворањето на хемиската енергија
на пелети во топлина и
е ефикасноста на претворањето на електрична енергија во
топлина.
Финалната потрошувачка на топлинска енергија за просторно греење во резиденцијалниот сектор е
добиена како производ од вкупната топлинска енергија и корекционен фактор за процентот на
потрошена енергија за греење на просторот:
(2)
Каде: - е фактор за процентот на вкупна топлинска енергија што ја користат станбените згради за
затоплување на просторот.
Постапката за пресметка на вкупната топлинска енергија за комерцијалниот сектор е иста:
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(3)
Каде:
е потрошувачка на енергија на јаглен,
е потрошувачка на енергија на нафта,
е потрошувачка на енергија на огревно дрво,
е потрошувачка на енергија на пелети,
потрошувачка на електрична енергија,
е централно греење.

е

Ефикасноста на конверзија во комерцијалниот сектор е иста како ефикасноста на конверзија на
енергија во топлина во резиденцијалниот сектор.
Финалната топлинска енергија што ја троши комерцијалниот сектор се пресметува со следната
равенка:
(

)

(4)

Каде:
- се процентуални фактори на вкупната топлинска енергија што ја трошат комерцијалните
згради за затоплување на просторот.
Вкупната побарувачка на топлина за затоплување на просторот за резиденцијален и комерцијален
сектор се сумира со следната равенка:
(5)
Специфична побарувачка на топлина за греење на просторот по глава на жител е добиена со
делење на целокупната побарувачка за просторно греење во земјата што ја трошат станбени и
комерцијални згради со бројот на жители во државата со следниот израз:
(6)
Прв чекор во изработката на мапите на побарувачка на топлина е внес на мапи од Google Satellite,
како основа во QGIS. Потоа се внесуваат растерските податоци со бројот на жители за Р.С.
Македонија, но потребно да се направи конверзија на растер податоците во векторски податоци со
опцијата Raster - Conversion - Polygonise (Raster to Vector). Со тоа е креирана нова векторска подлога
со податоци од растерот. Овој нов вектор може да се обработува понатаму, односно преку табелата
за атрибути. Во овој случај постојат неколку колони за бројот на луѓе на мрежата (people/grid),
побарувачката на топлина по човек (MWh/people) пресметана во постапката погоре и на крај
побарувачката на топлина во еден квадрат на мрежата (MWh/grid). Според последната колона,
односно побарувачката на топлина во еден квадрат на мрежата се креира мапа со резолуција од
250x250m.

10.2.2 Резултати и дискусија
Прецизната идентификација и дистрибуција на побарувачката на топлина за просторно греење е од
големо значење за планирање и дизајнирање на системи за централно греење. Целта на оваа
анализа е да се измери и валидира дистрибуцијата на побарувачката на топлина. Top-down
пристaпот се потпира на енергетски биланси и густина на населението. Растер податоците за Р.С.
Македонија се преземени од GHS-POP. Векторските податоци, односно податоците потребни да се
пресмета побарувачката на топлина по жител се земени од ДЗС од Енергетските биланси за 2015
година со цел да бидат во согласност со растерската мапа. Податоците за ефикасноста на
технолологиите во Р.С. Македонија се координирани со студијата [3]. Податоците за процентот на
просторно греење од вкупната побарувачка на топлина за Р.С. Македонија се преземени од
претходни студии изработени од МАНУ. Нареден чекор е идентификација на бројот на жители во
Р.С. Македонија кој според ДЗС изнесува 2.104.000 и истиот е поделен со вкупната побарувачка на
топлина со цел да се добие специфичната побарувачка на топлина по жител изразена во
MWh/people. Побарувачката на топлина во одредена област е производ од специфичната
побарувачка на топлина по жител и бројот на жители во одредена област со примена на top-down
пристапот. Табела 12 ја прикажува енергетската потрошувачка од резиденцијалниот сектор.
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Табела 12

Резиденцијален
сектор
GWh

11,8

130,5

2.393,0

130,8

3.141,5

371,8

Во Енергетските биланси за 2015 биомасата е поделена на 3 поткатегории, огревно дрво, пелети и
брикети и остатоци од дрвја. Со цел добивање попрецизни податоци формула е проширена со
потрошувачка на енергија на огревно дрво, каде се земени во предвид и остатоците од дрвја, а
одделно е прикажана потрошувачка на енергија на пелети и брикети. Оваа поделба е неопходна и
поради коефициентот на полезно дејство на технологиите прикажани во Табела 13. Технологиите за
согорување на пелети имат речиси два пати подобар коефициент во споредба со технологиите кои
користат огревно дрво.
Табела 13

Резиденцијален
сектор
0,8

0,9

0,5

0,85

1

Со замена на вредности во формула 1 се добива вкупната потрошувачка на енергија во
резиденцијалниот сектор која изнесува 5.193,62 GWh. Со одредување на факторот на процентот за
просторно греење кој изнесува
= 0,4 за резиденцијален сектор и замена на вредностите во
формула 2 се добива потрошувачка на топлинска енергија од 2.077,4 GWh. Истата постапка се
повторува и за комерцијалниот сектор. Потрошувачката на енергија е различна кај комерцијалниот
сектор (Табела 14), додека коефициентите на технологиите остануваат исти.
Табела 14

Комерцијален
сектор
GWh

8,4

529,7

47,0

3,3

1.464,1

132,6

Со замена на вредностите во формула 3 вкупната потрошувачка на енергија во комерцијалниот
сектор е 2.112,3 GWh. Со одредување на факторот на процентот за просторно греење кој изнесува
= 0,6 за комерцијален сектор и замена во формула 4 се добива потрошувачка на топлинска
енергија од 1.267,3 GWh. Вкупната потрошувачка на топлина за комерцијалниот и резиденцијалниот
сектор изнесува 3.344,8 GWh со замена во формула 5. Бројот на жители во Р.С. Македонија е
2.104.000 според пописот од 2002, како последен официјален податок. Со замена на овие податоци
во формула 6 се добива специфична побарувачка на топлинска енергија од 0,00153 GWh или 1,53
MWh.
На Слика 18, Слика 19, Слика 20, Слика 21 и Слика 22 се прикажани мапите на градовите со
највисока побарувачка на топлина изработени со top-down методот.
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Слика 18: Топлински конзум: Скопје и Тетово

Слика 19: Топлински конзум: Куманово и Гостивар

Слика 20: Топлински конзум: Битола и Прилеп
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Слика 21: Топлински конзум: Струмица и Велес

Слика 22: Топлински конзум: Штип и Охрид

Во Табела 15 даден е преглед на моменталната состојба на топлнискиот конзум на национално ниво
каде предводи Скопје, а потоа и Тетово, Куманово, Гостивар и Битола.
Табела 15: Топлински конзум по градови во Северна Македонија

Градови во Северна
Македонија
Скопје
Тетово
Куманово
Гостивар
Битола
Прилеп
Струмица
Велес
Штип
Охрид

Број на коцки
во 250*250
мрежа
914
298
230
263
185
148
181
121
126
123
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250*250
мрежа
0,0146
0,0048
0,0037
0,0042
0,0030
0,0024
0,0029
0,0019
0,0020
0,0020

Просечна вредност за
MWh/град
топлиски конзум во
MWh/мрежа
1.127
16,48
969
4,62
870
3,20
679
2,86
688
2,04
801
1,90
585
1,69
656
1,27
609
1,23
549
1,08
|
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Кичево
Кочани
Кавадарци
Струга
Радовиш
Гевгелија
Дебар
Неготино
Крива Паланка
Делчево
Виница
Свети Николе
Пробиштип
Берово
Валандово
Ресен
Крушево
Богданци
Демир Хисар
Пехчево
Кратово
Демир Капија
Македонски брод

78
64
87
52
55
61
33
50
23
26
32
35
20
27
20
21
12
19
11
14
5
8
4

0,0012
0,0010
0,0014
0,0008
0,0009
0,0010
0,0005
0,0008
0,0004
0,0004
0,0005
0,0006
0,0003
0,0004
0,0003
0,0003
0,0002
0,0003
0,0002
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001

682
710
505
572
525
444
728
438
905
684
514
444
744
514
551
459
666
336
545
346
632
348
391

0,85
0,73
0,70
0,48
0,46
0,43
0,38
0,35
0,33
0,28
0,26
0,25
0,24
0,22
0,18
0,15
0,13
0,10
0,10
0,08
0,05
0,04
0,03

10.2.3 Мапа на побарувачка на топлина со калибриран top-down метод
Top-down мапите може да се подобрат со подобри влезни податоци. Преку подобрување на
податоците мапите со top-down пристапот треба да се приближат и да станат модел кој лесно може
да се аплицира за целата држава. Податоците за top-down пристапот се корегирани и се прави
споредба помеѓу top-down основната и калибрираната мапа. Калибрираните податоци ќе бидат
применети и на национално ниво, со цел да се прикаже достапноста на овој метод за изработка на
мапи без детални податоци и претходна подготовка на податоците.
Идентификуваните можности за подобрување се калибрација на мапата на популација и на
процентот за просторно греење за резенцијален и комерцијален сектор. Мапата на популација
најчесто отстапува од точниот број на жители, било тој број да е поголем или помал. Затоа табелата
за атрибути се ескпортира во excel, со цел да се види кој е вкупниот број на жители според веќе
подготвената мапа. Колоната people/grid се дели со пресметаниот вкупен број на жители, по што се
множи со вистинскиот број на население во државата прикажано преку формула 10 и 11.
(

)

(10)
(

)

(11)

Калибриран е и процентот на просторно греење од вкупната побарувачка за топлина за
резиденцијален и комеријален сектор и тој изнесува 0,75. Доколку истиот се замени во формулата 2
и 4, се добива вкупна специфична побарувачка на топлина за човек од 2,64MWh.
Последниот дел од резултатите се однесува на мапирање на топлинскиот конзум за Р.С. Македонија,
како што е прикажано на Слика 23. За изработка на оваа мапа е применет top-down пристапот.
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Влезните параметри се калибрирани, односно корегирана е густината на луѓе и специфичната
побарувачка на топлина.
Слика 23. Топлински конзум на национално ниво со примена на калибранн top-down метод

10.3 Заклучок
Националните енергетски политики кои се во согласност со политиките на ЕУ се насочени кон развој
на ОИЕ за намалување на емисиите на стакленички гасови, истовремено зголемувајќи ја
флексибилноста за континуирано снабдување со енергетски системи. Секторот за греење
значително учествува во крајната потрошувачка на енергија. Неефикасните технологии
придонесуваат за зголемено загадување и глобално затоплување. Затоа, предизвик во грејниот
сектор е постојано да се прават промени со веќе достапните технологии. Особено е важно да се
испланираат локациите за инсталирање на нови и проширувања на постојната дистрибутивна мрежа.
Важноста и потребата од вакви мапи се потпираат на три основни аспекти, промовирање на грејниот
сектор, можноста за користење енергетски ефикасни технологии и обновливи извори на енергија и
интеграција во секторот.
Целта на анализата е да се претстави методологијата за изработка на мапи со побарувачка на
топлина со употреба top-down метод. Енергетските биланси и населението се влезни податоци со
што се пресметува специфичната побарувачка на топлина по глава на жител годишно и креира мапи
за потрошувачката на топлина со размер од 250х250m.
Резултатите покажуваат дека постои потенцијал за развој на когенерација и централен топлински
систем во неколку градови. Од економска гледна точка, некои области се соодветни, а некои помалку
погодни за проширување на централната мрежа. Еден од критериумите за проширување е
постоењето на голема концентрирана потрошувачка на топлина, како што е случај со мапите за
Скопје, Тетово, Куманово, Гостивар и Битола. Top-down мапите подлежат на постојано подобрување
и промена, па така влезните податоци беа подобрени со калибрација и беше генерирана нова мапа
на национално ниво со калибриран top-down метод.
Методот опишан во оваа анализа може да се примени на локално и национално ниво за да се
идентификуваат приоритетните области за чисти и ефикасни технологии. Со мапирање потенцијалот
на системите за греење е визуелно истражен, како и можностите за спроведување на ефикасни
решенија и зголемен продор на обновливи извори на енергија.

TAF Western Balkans, December 2020 | 182

|

MK2001 - Development of Programme for the Implementation of the National Strategy for Energy
Development

11 Прилог V – Детална анализа на
производството на електрична енергија
на часовно ниво
Обезбедувањето на сигурно снабдување со електрична енергија е еден од врвните приоритети на
Стратегијата за енергетика, но и на програмата за нејзина реализација. Во енергетиката не може да
се носат одлуки без претходно направени анализи. Одлуките кои што ќе бидат донесе и проектите
кои што ќе бидат направени во периодот до 2025 година ќе имаат влијание врз работата на
електроенергетскиот систем долго време, а особено на неговата стабилност. За таа цел во овој дел
од Програмата за реализација на стратегијата направена е часовна симулација на производството
на електрична енергија врз основа на капацитетите дадени во зеленото сценарио од стратегијата за
енергетика. Анализирани се две клучни години 2025 и 2040 година. Дополнително, направена е
анализа на сензитивност со додавање и одземање на одредени капацитети од Зеленото сценарио.
Симулациите се направени со моделот Energy Plan кој служи за симулирање на пазар на електрична
енергија и балансирање на системот.
Во зеленото сценарио во Стратегијата за енергетика се предвидува во 2040 година следните
капацитети да бидат инсталирани во системот: постојни
ТЕТО (290 MW) + нова капацитет на природен гас (450 MW)
Хидро електрани вкупно 1570 - Постојни хидроелектрани (околу 700 MW), Чебрен (450 MW
според пред физибилити студијата на ЕСМ ова е најдоброто сценарио), Вадрарска Долина
(310 MW, Велес, Градец и мали), Глобочица II, Канал Теново- Козјак и мали хидро електрани
- Соларни електрани 750 MW
- Ветерни електрани 1400 MW
- Електрани на биогас (30 MW)
- Електрани на биомаса (15 MW)
Иако во зеленото сценарио има и електрични возила кои што може да се користат за да го
балансираат системот но тоа како опција не е земено во овие анализи. Од Слика 24 може да се
забележи дека во одредени часови во текот на година се јавува критичен вишок на електрична
енергија кој достигнува и во 1400 MW. Ова значи дека во овие часови ние ќе мора да извезуваме
одредено количество на енергија за да го избалансираме системот. Од анализата произлегува дека
увозот учествува со 3%, додека овие критични часови во вкупното производство учествуваат со
околу 1%. Ова значи дека овие капацитети се доволни за да ја обезбедат потребната количина на
електрична енергија.
-

Слика 24. Часовно балансирање на производството на електрична енергија во 2040 (Зелено сценарио
2040)
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За да се види улогата на Чебрен направено е едно сценарио во кое Чебрен е исклучен. Во ваков
случај баласнсирањето на системот дополнително е нарушено и критичен вишок на електрична
енергија од 300 GWh се зголемува на 1100 GWh (Слика 25).
Слика 25. Часовно балансирање на производството на електрична енергија во 2040 (Зелено сценарио
без Чебрен)
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За да биде појасно на Слика 26 и Слика 27 прикажано е производството на електрична енергија на
една недела во летниот период во двете сценарија. На Слика 27 со црвена боја е означен периодот
кога има вишок на производство и се вклучува Чебрен за да го намали критичен вишок на
електрична енергија. Од направената анализа произлегува дека улогата на Чебрен е повеќе од
значајна за обезбедување на сигурност на електроенергетскиот систем, а бидејќи негова изградба се
предвидува да трае 7 години потребно е што побрзо да се отпочне со негова реализација за да се
овозможи реализација на Зеленото сценарио.
Слика 26. Часовно балансирање на производството на електрична енергија во една недела во летен
период во 2040 (Зелено сценарио)
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Слика 27. Часовно балансирање на производството на електрична енергија во една недела во летен
период во 2040 (Зелено сценарио без Чебрен)
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Во анализата на производството за 2025 година земени се предвид следните капацитет планирани
во Зеленото сценарио од стратегијата за енергетика:
ТЕТО (290 MW) + нова капацитет на природен гас (450 MW)
Хидро електрани вкупно 780 - Постојни хидроелектрани (околу 700 MW), 4 мали од проектот
Вадрарска Долина и мали хидро електрани со повластени тарифи кои се во фаза на
изградба.
- Соларни електрани 500 MW (120 MW Осломеј, 160 MW Битола, 200 MW (со премии), 20 MW
постојни)
- Ветерни електрани 150 MW (сите со повластени тарифи)
- Електрани на биогас (15 MW)
- Електрани на биомаса (5 MW)
Анализата покажува дека речиси и да нема критични часови и увозот на електрична енергија е помал
од 2 %. Ова значи дека домашното производство во целост може да ги задоволи потребите од
електрична енергија.
-

Слика 28. Часовно балансирање на производството на електрична енергија во 2025 (Зелено сценарио)
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Ако се направи преглед на истата онаа недела која што беше анализирана и за 2040 година може да
се забележи дека гасните електрани заедно со хидроелектраните се надополнуваат и го
надополнуваат недостатокот кога не работат соларните и ветерните електрани. Ова што е важно да
се потенцира е дека побарувачката на енергија во одредени часови е и околу 500 MW што би
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значело дека во целото може да се задоволи од соларните електрани. Затоа потребно е да се има
електрани со голема флексибилност во системот.
Слика 29. Часовно балансирање на производството на електрична енергија во една недела во летен
период во 2025 (Зелено сценарио)
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Како што е наведено и на самиот почеток на ова поглавје направена е и анализа на осетливост за да
се види дали има простор за инсталирање на дополнителен капацитет.
Направено е сценарио во кое покрај капацитети од Зеленото сценарио додадена е и ТЕЦ Битола со
400 MW (Зелено Сценарио (ТЕЦ Битола работи)).Табела 16). Се добива:


Во 2025 и 2040 година да работи само 2% од вкупното време во годината, што ја доведува во
прашање економската логика.

Направено е сценарио во кое покрај Битола е додадена и дополнителна нова електрана на гас од
400 MW (Зелено Сценарио + ТЕЦ Битола (400 MW)+ ТЕ-ТО на природен гас (400 MW)) Табела 16) .
Се добива:


Во 2040 година новата гасна од 400 MW да работи само 2% од времето, а Битола воопшто да
не работи.

Следно сценарио кое што е разгледувано е што би се случило доколку Вардарска долина не се
реализира (Зелено Сценарио + ТЕЦ Битола (400 MW)+ ТЕ-ТО на природен гас (400 MW) – Вардарска
долина (308 MW)) Табела 16.


Во 2040 година новата гасна од 400 MW работи 33% од времето, Битола воопшто не работи,

И последен случај кој што е анализиран е што ќе се случи ако од проектите од Зеленото сценарио во
2040 година не се реализира Вардарска долина. Се добива:


Во 2040 година гасните електрани (290 постојни и 450 нови) ќе работат со 56% од времето
односно ќе го задоволат потребите од енергија.

Последното сценарио ни покажува дека и без изградба на нова дополнителна гасна електрана од
400 MW постојните гасни електрани заедно со таа од 450 MW може да го менаџираат работењето на
системот.
Сите овие направени анализи упатуваат на тоа дека доколку се реализираа проектите за ОИЕ и се
изгради една нова гасна од 450 MW нема простор и нема да има домашна потреба од енергија за
изградба на дополнителни капацитети во системот. Но ова не значи дека ако се најде инвеститор кој
смета дека може да произведува електрична енергија во Македонија и истата да ја извезува дека не
треба да се инвестира.
Сепак , додавањето на нов капацитет во системот, повеќе од потребниот, ќе ни ги зголеми емисиите
на стакленички гасови и ќе го намали учеството на електрична енергија произведена од обновливи, а
со тоа и вкупното учество на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија.
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Табела 16. Анализа на осетливност, Зелено сценарио 2025 и 2040
2025
Зелено
Сценарио
(ТЕЦ
Битола
работи)

% на работни часови при полн
капацитет на ТЕЦ на јаглен

2%

% на работни часови при полн
капацитет на ТЕТО на природен
гас (450 MW нови + 290 MW
постојни)

75%

2040

Зелено
Сценарио
(ТЕЦ
Битола не
работи)

75%

Зелено
Сценарио

42%

Зелено
Сценарио
+ ТЕЦ
Битола
(400 MW)

Зелено
Сценарио
+ ТЕЦ
Битола
(400
MW)+ ТЕТО на
природен
гас (400
MW)

Зелено
Сценарио
+ ТЕЦ
Битола
(400
MW)+ ТЕТО на
природен
гас (400
MW) –
Вардарска
долина
(308 MW)

2%

0%

0%

41%

42%

42%

2%

33%

% на работни часови при полн
капацитет на дополнително ТЕТО
на природен гас (400 MW)

Зелено
Сценарио
–
Вардарска
долина
(308 MW)

56%

# на часови со критичен вишок на
електрична енергија

0

0

871

871

871

886

886

% критичен вишок на електрична
енергија во однос на вкупната
побарувачка

0%

0%

3%

3%

3%

3%

3%

% увоз на електрична енергија во
однос на вкупната побарувачка

0%

2%

1%

0%

0%

0%

2%
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12 Прилог V Electrification of the transport
sector
12.1 Транспортна политика за Северна Македонија – бел документ
12.1.1 Цел
Целта на овој документ за дискусија е да предложи стратешка рамка за намалување на емисиите и
загадувањето од транспортниот сектор во Северна Македонија, како клучна компонента на
Стратегијата за енергетика и одржливост на земјата. Во него е потенциран еден сеопфатен и
комплементарен пакет на политики, мерки и активности за кои Владата би требало да размисли да
ги спроведе со цел да го трансформира транспортниот сектор во сектор кој во иднина ќе користи
ниско ниво на јаглерод, на одржлив и достапен начин од кој корист ќе имаат граѓаните, економијата и
животната средина.
Овој документ содржи квалитативен пристап. Моделирањето кое е основа за повеќето политики
наведени понатаму во документот е преземено од, и содржано во, Стратегијата за енергетика и во
придружните документ. Заштедите од дополнителните мерки кои не се идентификувани во
Стратегијата не се моделирани ниту се изразени во бројки, иако главните принципи се прикажани
како основни компоненти на транспортната рамка која ќе го поддржи остварувањето на утврдените
заштеди и ќе ја забрза транзицијата кон транспортен сектор кој се карактеризира со ниско ниво на
јаглерод и емисии.

12.1.2 Сегашна состојба
Според анализата направена во Стратегијата за енергетика, транспортот е одговорен за најголемиот
дел (40%) од вкупната потрошувачка на финална енергија во РС Македонија. Освен тоа, во овој
сектор се забележува најбрзо зголемување во однос на било кој друг сектор од 2005 година, кога
учествувал со само 20% во вкупната потрошувачка на финалната енергија (види графиконот).
Ваквото забрзано зголемување неизбежно става притисок на инфраструктурата, особено во
градовите, затоа што огромен дел од енергетската потрошувачка во секторот транспорт произлегува
од патничките автомобили.
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Стратегијата посочува дека најважни мерки за остварување енергетска заштеда во транспортот се
следниве:




замена на старите возила со енергетски ефикасни возила,
електрификација на патниот транспорт (EV),
промена на начините: од патен карго превоз кон железнички; и од автомобилски превоз на
патници кон автобуски,
повеќе користење велосипеди/ пешачење во урбаните подрачја.



Табела 17 содржи резиме на заштедите на енергија и потребните инвестиции (само за Зеленото
сценарио).
Табела 17. Заштедите на енергија и потребните инвестиции (само за Зеленото сценарио)
Политики и
мерки за ЕЕ

Обнова на
возниот парк во
државата

Обнова на
останатиот возен
парк (LDV, HGV,
автобуси)

Напредна
мобилност

Поголема
употреба на
железничката
мрежа
Изградба на
железницата до
Бугарија
Електрификација
на транспортот

Претпоставки

Ќе се продаваат само возила
кои ги исполнуваат ЕУ
стандардите: 95 g CO2/km во
2020 и 70 g CO2/km (2025).
Освен тоа, ќе се користат
напредни технологии како што
се дизел или бензин HEV кај
35% од сите патнички km до
2040 г.
Ќе се продаваат само нови,
напредни возила, како што се
HEV кои ги задоволуваат ЕУ
стандардите за испуштање
гасови
До 2040 г., 3% од патничките
km на кратки растојанија ќе
бидат заменети со пешачење,
користење велосипеди или
електрични тротинети
До 2040 г., 3% од патничките
km со автомобили, 1% од
патничките km со автобуси и
6.6% тони km на тешки возила
ќе се реализираат со
железнички транспорт
До 2040 г., до 5% од тон km
(до Бугарија) од HGV
возилата ќе бидат заменети
со железнички транспорт
До 2040 г., уделот на
електрични и хибридни
електрични автомобили ќе
биде 45% во Зеленото
сценарио

ВКУПНО

Final energy savings
(ktoe)
2020

2030

10.2

13.9

0.2

Primary energy savings
(ktoe)

2040

Budget
(MEuro)

€M/ktoe
saved
in 2040

2020

2030

2040

31.1

10.2

13.9

47.3

2168

45.8

20.8

47.9

0.2

20.8

44.9

2300

51.2

0.7

1.2

2

0.7

1.2

2

7.9

14.8

23.2

7.9

12.3

4.3

181

42.0

5.1

10.2

14.4

5

8.2

4.7

720

153.2

3.4

30.5

61.3

3.4

20.9

-75.1

5058

-67.4

27.5

91.4

179.9

27.4

77.3

28.1

10427

371.1

0.0

12.1.3 Меѓународни добри пракси – принципи за одржлив транспорт
Повеќе меѓународни експерти, угледни мислечки и други организации, вклучително и ЕУ, ги имаат
утврдено основните принципи на една одржлива транспортна стратегија. Некои од нив ставаат
акцент на прашања поврзани со градскиот превоз додека други го разгледуваат секторот во целина.
Тука даваме неколку примери.
12.1.3.1 Институтот за транспорт и развојна политика (ITDP)
Основан во 1985 година, Институтот работи во насока на промовирање на еколошки одржлив и
правичен превоз во градовите во целиот свет, раководен од осумте принципи за подобри улици и
подобри граѓани:
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ПЕШАЧИ – развој на населби кои го промовираат пешачењето
ВЕЛОСИПЕДИЗАМ – приоритет на транспортни мрежи без моторни возила
ПОВРЗАНОСТ – создавање густи мрежи од улици и патеки
ТРАНЗИТ – лоцирање на развојот во близина на висококвалитетен јавен превоз
МЕШАВИНА – план за мешовито користење
ГУСТИНА – оптималност кај густината и капацитетот за превоз
КОМПАКТНОСТ – создавање региони каде е потребно помалку време за патување
ПРЕМИН – поголема мобилност со регулирање на паркирањето и користењето на патиштата

Во една друга формулација која е преземена од презентација од Самитот за климатски промени во
Копенхаген во 2009 година од истата организација, овие се проширени во 10 принципи за одржлив
развој на транспортот кој подразбира пониска јаглеродна патека35
1. Започнуваме со пешаците
2. Овозможуваме високовалитетен јавен превоз кој ги поврзува градските и периферните
центри
3. Поттикнување на возењето велосипед и негово поврзување со јавниот превоз и со главните
центри на активности преку континуирани мрежи и обезбедување на центри за паркирање/
спојување
4. Примена на соодветни стимуланси на пазарот на превоз и определување на цени со
интелигентни системи за транспорт
5. „Целосни улици“ безбедно да им служи на сите корисници и начини на транспорт
6. Управување со брзината на моторните возила со цел безбедност и системски учинок
7. Подобрување на транспортните услуги со нови информации, услуги, начини на превоз,
иновации, телекомуникации
8. Активирање на јавен простор со мали блокови, мали улици, градски паркови и развој кој
подразбира густина, мешовита употреба и ориентираност кон луѓето
9. Планирање, регулирање и работење со системите за транспорт и недвижниот имот во насока
на исполнување на целите за одржливост
10. Реинженеринг на движењето на товарниот сообраќај и логистичките системи за ефикасност и
одржливост
12.1.3.2 Главни принципи на системи за одржлив транспорт: преглед на литературата

36

Еден текст објавен во меѓународното списание за истражување и применета наука и инженерски
технологии „IJRASET“ во 2018 година ги објави резултатите од направениот преглед на
меѓународната литература во однос на одржливиот транспорт. Резултат од тоа е листа на принципи
во врска со одржливиот превоз:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Развој без автомобили
Транзитно ориентиран развој
Промовирање чисти возила
Промовирање на пешачењето и возењето велосипед
Оптимизација на патната мрежа
Развој на јавни простори во градските центри
Управување со паркирањето со цел одржлив транспорт

12.1.3.3 Европски зелен договор
Европскиот зелен договор (EGD) ги определува заложбите на ЕУ за справување со климатските и
еколошките предизвици кои се опишани како „решителна задача на оваа генерација“. Во врска со
транспортот, EGD го вели следново (скратено во однос на официјалното коминике а
37
акцентирањата се направени од авторот на овој документ) .

35

Извор: Michael Replogle, Institute for Transportation and Development Policy. Климатски самит во Копенхаген, 2009
https://seors.unfccc.int/applications/seors/attachments/get_attachment?code=CCI0IUO9JWH82QHZPX3VWMJ909R2TFAK
36
https://www.researchgate.net/publication/323336900_Major_Principles_of_Sustainable_Transport_System_A_Literature_Review
37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640
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Да се постигне климатска неутралност, неопходно е намалување на транспортните
емисии за 90% до 2050 година
Патниот, железничкиот, воздушниот и водниот транспорт ќе треба сите да придонесат кон
намалувањето.
Да се постигне одржлив транспорт значи на прво место да се стават корисниците на кои ќе
им бидат овозможени достапни (како во физичка така и во ценовна смисла), поздрави и
почисти алтернативи за нивните сегашни навики во движењето.
Комисијата ќе усвои Стратегија за одржлива и паметна мобилност во 2020 година која ќе
и решава овој предизвик и ќе се справува со сите извори на емисии.
Потребно е поголемо поттикнување на разните транспортни алтернативи. Приоритетно е
значителен дел (75%) од товарниот транспорт кој се одвива преку копнените патишта да
премине на железница и на внатрешните водни текови, вклучително и на кратки
прекуморски испораки.
Во секторот воздухопловство ќе треба повторно да се активира работата на усвојувањето
на предлогот на Комисијата за вистинско единствено европско небо, затоа што ова ќе
помогне во значителното намалување на емисиите од авијацијата.
Автоматската и поврзана мобилност со користење на разни транспортни алтернативи ќе
има сè поголема улога, заедно со паметните системи за управување со сообраќајот а
овозможено со дигитализацијата.
Новите услуги за одржлива мобилност можат да ги намалат метежите и загадувањето,
особено во градските средини. Комисијата ќе помогне во развојот на паметни системи за
управување со сообраќајот и решенија од типот „мобилноста како услуга“ преку своите
инструменти за финансирање, како што е инструментот „Поврзана Европа“.
Цената на транспортот мора да биде одраз на влијанието кое тој го има врз животната
средина и здравјето на луѓето.
Потребно е да се стави акцент на субвенциите за фосилни горива
Потребно е да се преиспитаат даночните ослободување, вклучително и оние за
авионски горива и горива за пловила со цел да се пополнат евентуални празнини.
Комисијата ќе предложи продолжување на системот за тргување со емисии на ЕУ да
важи и за морскиот сектор и да се намалат надоместоците кои бесплатно им се
доделуваат на виокомпаниите.
Комисијата повторно ќе ги разгледа начините како да се постигне ефективна цена за
патарините.
ЕУ треба значително да го интензивира производството и користењето на одржливи
алтернативни транспортни горива.
До 2025 година ќе бидат потребни околу 1 милион јавни локации (станици) за полнење со
труја и горива.
Транспортот треба да значително да го намали загадувањето кое го создава, особено
во градовите. Една комбинација од мерки треба да ги опфати емисиите, метежите во
радовите и подобрениот јавен превоз.
Комисијата ќе предложи построги стандарди за емисиите кои го загадуваат воздухот а
отекнуваат од возилата со мотори на внатрешно согорување
Комисијата ќе преземе активности во врска со поморскиот транспорт, вклучително и
регулирање на пристапот до бродовите кои најмногу загадуваат во пристаништата на ЕУ и ќе
и обврзе закотвените бродови да користат електрична енергија од крајбрежјето.
Квалитетот на воздухот треба да се подобрува во близина на аеродромите, преку
решавање на проблемот со емисии на загадувачки материи од страна на авионите и воопшто
од функционирањето на аеродромите.

Од аспект она што актуелно се случува во ЕУ, Комисијата планира да ги воведе „Euro VII”
стандардите за емисии од автомобили, комбиња и автобуси за да се обезбеди дека возилата кои се
движат по патиштата на ЕУ се чисти за време на нивниот животен век, вклучително и мерење на
емисиите во реално време. Според овој предлог, новите возила кои ќе се продаваат од 2025 година
ќе може да емитуваат само 30 mg NOx (азотен оксид) по километар и веројатно до 10 mg по
километар. Сегашните лимити за NOx се 60 mg за бензин и 80 mg за дизел возила. Освен тоа,
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граничните вредности за CO2 ќе бидат драстично намалени на 300 или 100 mg, зависно од
38
категориите на возила .
12.1.3.4 UNFCCC
Во 2018 година, Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени (UNFCCC) го
објави извештајот за обем на патнички и карго транспорт како дел од серијата документи кои сите
заедно го сочинуваат комплетот кој се однесува на појдовните основи во однос на стакленичките
39
гасови и нивен мониторинг . Извештајот содржи неколку примери за политики за ублажување и
активности во транспортниот сектор, од кои некои ги дискутираме подолу. За секој од случаите е
даден и шематски приказ за активностите, ефектите, индикаторите и за соодветното влијание.
Главниот принцип на секоја од активностите е резимиран во моделот наречен ASIF:

ASIF = избегни, промени, подобри, замени со друго гориво

38

https://www.foundry-planet.com/d/no-to-the-euro-7-emissionsstandard/#:~:text=The%20planned%20Euro%207%20standard,80%20mg%20for%20diesel%20vehicles.
39
Compendium on GHG baselines and monitoring - passenger and freight transport, UNFCCC 2018
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Transport_0.pdf
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Масовен транспорт
Оваа активност за ублажување се однесува на инвестиции на ниво на проекти кои создаваат или
прошируваат транспортна инфраструктура која подразбира масовен транспорт на патници: автобуси,
трамваи, метро, жичарници и сл. Овие активности ги прошируваат капацитетот, зачестеноста,
брзината и/ или покриеноста на јавниот превоз при што целта е да се зголеми нивниот удел на смета
на уделот на помалку ефикасните модели, како што се приватните автомобили. Секундарни цели се
зголемување на бројот на патници по возило во јавен превоз, обновување на возилата и подобар
проток на сообраќајот.

ЛЕГЕНДА
PKM = километри по лице (или патнички километри)
VKT = километри кои ги поминало возилото
TKM = тони километри (карго превоз)
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Транспорт на патници
Оваа активност за ублажување се однесува на програми и планови кои координираат планирање,
инвестиции и политика за намалување на моторизираниот транспорт преку намалување на
активноста и/ или промена на начинот во градски ситуации. Сеопфатните активности за ублажување
на градскиот превоз варираат од програми на национално ниво со цел поддршка на одржлив градски
превоз во целата држава, па до регионални или локални планови кои имплементираат повеќе
стратегии.
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Ефикасност на горивото во возилата
Оваа активност за ублажување опфаќа програми чија цел е подобрување на ефикасноста на
патничките возила (за превоз на патници и карго). Таа опфаќа широк спектар на стратегии со кои се
промовираат технолошки или промени во однесувањето кои доведуваат до користење на помалку
гориво а за истото патување. Активноста исто така вклучува субвенции и стимуланси насочени кон
конкретни технологии со кои се подобрува ефикасноста на горивото (на пример, тркала со помал
отпор, уреди кои оневозможуваат возилото да работи во празно и сл.), програми за замена на стари
возила и едукативни програми со кои се промовираат технологии кои доведуваат до негативен
трошок, или едноставно техники за поефикасно возење.
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Алтернативни горива
Оваа активност за ублажување опфаќа повеќе проекти и политики со кои течните фосилни горива се
заменуваат со течни моторни горива добиени од обновливи извори или со гасовити фосилни горива.
Ова вклучува технологии, инфраструктура и регулаторни стратегии за промовирање биодизел,
масла добиени од други растенија, био-CNG (компримиран природен гас) како и фосилни CNG и LNG
(течен природен гас). Овие активности имаат за цел да ги намалат севкупните емисии на
стакленички гасови преку зголемување на употребата на помалку јаглеродно-интензивни горива и
намалување на употребата на повеќе јаглеродно-интензивни горива кои ја даваат енергијата
неопходна за патувањето. Намалениот јаглероден интензитет на новите горива може да произлезе
од намалени емисии или од помал инхерентен јаглероден интензитет, или од двете.
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Железничка инфраструктура
Оваа активност за ублажување се однесува на национални или регионални инвестиции во
меѓуградска железничка инфраструктура за превоз на патници и/ или карго. Вклучува програми и
проекти за изградба на нови или на дополнителни линии и колосеци, електрификација на пругите,
набавка на шински возила, нови станици или терминали, итн.
На овој графикон се прикажани влијанијата преку ASIF моделот кој првенствено влијаат на превозот
на патници а потоа и на превозот на стоки.
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Промена во начините на транспортот на стоки
Оваа активност за ублажување вклучува активности кои доведуваат до промена во начинот на
транспортот на стоки – премин од патен превоз со камиони кон транспорт преку вода со користење
на пловила или бродови, или железнички превоз.
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Стандарди за емисии и економичност на возилата
Оваа активност за ублажување се однесува на спроведување на стандарди за возила чија цел е
подобрување на нивната ефикасност и истовремено намалување на штетните емисии. Усвојувањето
на овие стандарди доведува до промена на пазарот во полза на возила кои се повеќе ефикасни, кои
трошат помалку гориво по извозен километар и со тоа емитуваат помалку стакленички гасови. Во
насока на постигнување максимално влијание неопходно е редовно разгледување и ажурирање на
стандардите, како што е тоа случај со Euro стандардите кои напредуваа од Euro I во 1992 година до
Euro VI во 2021 година, а се очекува имплементација и на Euro VII во 2025 година.
3
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Цена на горивата
Оваа активност за ублажување става акцент на политики и мерки со кои се зголемува цената на
фосилни горива за да се намалат емисиите на стакленички гасови од транспортниот сектор. Ако се
имплементира како што треба таа е мошне ефикасна во зголемување на преминот кон поефикасни
возила и начини на патување. Може да се разгледаат два типа на промени на цените на возилата:
-

-

Зголемување на давачките за горивата: Зголемување на данокот или давачката за секоја
единица гориво за возила , што би можеле да бидат истите даноци кои се применуваат и за
многу други производи или посебни даноци кои би се применувале на сите или само на некои
орива;
Укинување на субвенциите за гориво: Укинување на субвенциите со кои се намалува цената
на горивото под нејзината пазарна цена.

Имплементацијата на овие политики може да доведе до дополнителни бенефити од аспект на
одржлив развој, како што се намалување на метежите и бучавата, поголема безбедност на
патиштата и намалено загадување на воздухот (на пример, преку намалената употреба на возила за
патување и промена на начинот на превоз) како и до зголемени приходи (на пример, преку
зголемениот данок за горивото). Од друга страна, политиките со кои се определува цената на
горивата треба да бидат обмислени на начин со кој адекватно ќе се компензира нивното влијание врз
домаќинствата со ниски примања, на пример преку премин од општи субвенции за горива кон
наменски субвенции за групи со ниски примања.
Ценовните политики не мора да бидат ограничени само на цените на горивата туку исто така можат
да се однесуваат и на инфраструктурата (на пример, цени на патарини или цени за метеж) или на
возила (стимуланси за купување поекономични возила).
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12.2 Приниципи на сеопфатна Стратегија за транспорт за РС
Македонија
Врз основа на горенаведените примери, даваме план од десет точки за реализација на сеопфатна
транспортна стратегија за РС Македонија. Онаму каде е релевантно се прави упатување и на
соодветниот број на политика содржан во постојната Стратегија за енергетика на РС Македонија,
како што е резимирано во Табела 17.
1. Поттикнување на немоторизиран транспорт. Пешачењето и возењето велосипед не
емитуваат емисии и се добри за здравјето. Со оглед на тоа дека огромен дел од патувањата
се пократки од 5 километри, многумина од оние кои сега одат со автомобил би можеле да го
сменат својот начин на патување во пешачење или велосипедизам со соодветна
инфраструктура (на пример, велосипедски патеки) и безбедни улици и патишта. Урбаното
планирање на постојниот и новиот развој треба да стави приоритет на немоторизирани
начини на транспорт (политика бр.3)
2. Поттикнување на употребата на електрични тротинети, велосипеди и мали возила. Не
секој е во можност или нема желба да пешачи или да вози велосипед, дури и за кратки
растојанија, така што следен најдобар начин на транспорт се малите електрични возила на
две или три тркала. Се случува нивна „експлозија“ на пазарот и има и такви кои го нудат
комфорот и целосната заштита од временски услови (види фотографијата). Како генерален
принцип, големината, тежината и емисиите на возилата треба да одговараат на патувањето.
На пример, автомобил со средна големина би бил соодветен за четиричлено семејство кога
оди да посети роднини во некои подалечно село, но е преголем за едно лице да патува во
град за да се сретне со некој пријател (политика бр.3) .

3. Овозможување на висококвалитетен јавен превоз кој ги поврзува градските и
приградските центри. Луѓето нема да користат автомобил ако има добри транспортни
услуги и поврзаност кои се чисти, безбедни и ценовно достапни. Соодветните стимуланси би
поттикнувале користење на јавен превоз додека интелигентните системи за превоз ќе внесат
поголема доверба во мрежата (на пример, кога знаете дека автобусот ќе пристигне за 5
минути).
4. Во комбинација со активноста 3 се и мерките за обесхрабрување на користење и
поседување приватни автомобили, на пример преку цени на патарините, оданочување,
паркинг ограничувања и сл.
5. Управување со брзината на моторните возила со цел безбедност и функционирање на
системот. При брзини поголеми од околу 60 километри на час, потрошувачката на енергија и
емисиите се зголемуваат експоненцијално со брзината поради отпорот на воздухот, така што
мерките наменети за управување со брзината на возилата ќе ги намалат емисиите и
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истовремено ќе ги намалат смртните случаи и повреди на патиштата. Една патна мрежа во
која повеќето возила се движат со слична брзина е исто така поефикасна.
6. Реобмислување на начинот на кој се врши карго превозот и на системите за логистика
со цел ефикасност и одржливост. Преминот кај товарниот сообраќај од патишта кон
железница и кон водни патишта ќе ги намали метежите и ќе ја подобри искористеноста на
патиштата (политики 4 и 5)
7. Подобрување на ефикасноста на горивата и на учинокот кај емисиите. Мерките кои
имаат за цел да ја подобрат просечната ефикасност на возниот парк се основна компонента
на стратегијата за транспорт. Старите, неефикасни автомобили кои многу загадуваат треба
да бидат исфрлени од системот, на пример преку утврдување на минимални стандарди
(возилата треба да поминат годишен преглед и тест и на емисии) и воведување на шеми за
ослободување од старите возила за да се поттикне набавка на нови кои имаат помали
емисии (политики 1 и 2)
8. Алтернативни горива. Две клучни можности за премин кај горивата е замената на бензинот
и дизелот со течни моторни возила добиени од обновливи извори или со гасовити фосилни
горива. Ова вклучува технологии, инфраструктура и регулаторни стратегии за промовирање
биодизел, масла добиени од други растенија, био-CNG (компримиран природен гас) како и
водород. Другата главна насока е електрификација на транспортот – како на железничката
мрежа така и на возилата. Електричните возила стануваат сè попопуларни затоа што се
намалува нивната цена а се подобрува нивниот учинок. Оваа активност може да се
надополни со забрана на возила кои користат бензин и дизел. Ваквата забрана веќе
40
претходно била користена во најмалку 14 држави и 20 градови (политика 6)
9. Цени на горивата. Цените на горивата и други фискални мерки исто така имаат важна улога
во тоа да влијаат на однесувањето на оние кои користат моторни возила. Основната
економска теорија вели дека поголемите трошоци доведуваат до помала потрошувачка, без
разлика дали станува збор за гориво, возила или транспортна инфраструктура.
Внимателното обмислување на политиките за цени на горивата може да ги обесхрабри
начините на превоз кои се јаглеродно интензивни и истовремено да поттикне начини кои се
карактеризираат со помалку јаглерод, со цел вкупното влијание да биде даночно неутрално.
Сведување на авионскиот превоз на минимум.
Емисиите од воздушната пловидба се
41
зголемуваат побрзо во споредба со било кој друг начин на транспорт (ако го тргнеме настрана
влијанието на Ковид-19). Користењето помалку авионски превоз би значело користење на поодржлив
начин на превоз, како што е воз, или телеконференции, наместо присуство на деловни состаноци.
Ограничувањето на патувањата поради глобалната пандемија покажаа дека голем дел од деловните
и други состаноци можат да бидат и оддалеку и виртуелно. Како минимум, трошокот на патувањето
со авион треба целосно да ги одразува еколошките параметри поврзани со него.

40
41

https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_fossil_fuel_vehicles
https://www.transportenvironment.org/what-we-do/aviation-and-eu-ets
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