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СГ Стакленички гас
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LED
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ЖХС Живини хибридни светилки
ЈПП Јавно приватно партнерство
ЈКП Јавно комунално претпријатие
ОЕ Обновлива енергија
ОИЕ Обновливи извори на енергија
РМ Република Македонија
РОУ Регионално (подрачно) основно училиште
МХЕ Мала хидроелектрана
SWOT Предности, слабости, можности и закани
TRACE Алатка за брза проценка на енергијата со која што располага градот
USAID Американска Агенција за Меѓународен Развој

1 ЕВН (EVN) е малопродажен дистрибутер, односно, снабдувач на тарифирани потрошувачи. ЕВН купува услуги
за пренос од МЕПСО и енергија од Електрани на Македонија, или од електрични централи на Македонија
(ЕЛЕМ). ЕВН склучува поединечни договори со крајните корисници и собира исплати. Веб-страната на ЕВН е
https://www.evn.at/EVN-Group/Uberblick/Unternehmensprofil.aspx
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1 ВОВЕД
Енергијата и влијанијата од нејзината употреба во секојдневието се важна област на студии
и изучување низ целиот свет. Зголемувањето на свеста на луѓето е доста влијателен фактор
во заштитата на животната средина, ублажувањетo на климатските промени,
промовирањетo на ефикасно користење на енергија и подобрување на удобноста на
живеење.

Општината Василево, Градоначалникот и општинската администрација сме свесни дека
потребно е да се направи долгорочно планирање на енергијата, од причина што тоа е
клучен елемент во долгорочниот економски развој на општината како и клучен фактор за
намалување на влијанието врз животната средина и енергетската зависност. Нашата
општина има изготвено полиса за ефикасно менаџирање на одржливата енергија така што
оваа Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) е правиот чекор во вистинската насока
поставена од страна на нашата полиса. Оваа Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) ќе

› обезбеди преглед на моменталната потрошувачка на енергија на општината како и
преглед на нејзините обврски,

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

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

Знаеме дека ПЕЕ е обврска на локалната власт во согласност со Законот за Енергетика2 и
Стратегијата за развој на Енергетиката во Република Македонија до 2030та година.
Народната стратегија за унапредување на Енергетската Ефикасност до 2020та година и
Првиот Акционен План за Енергетска Ефикасност на Република Македонија до 2018та
година бараат преземање на конкретни акции и дејствиа, од кои повеќето потребно е да се
водат на општинско ниво.

Оваа ПЕЕ е подготвена да важи за наредните три години и може да се применува на целата
територија на општината Васњилево. Програмата предлага три приоритетни области за
развој на енергетиката и тоа:

› Безбедност на снабдувањето со енергија
› Развој на одржливата енергија

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

2 Службен весник бр.16 кој датира од 2ри Октомври 2011 година.
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1.1 Цели на програмата

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

› Да се имплементираат мерките за енергетска ефикасност во јавните објекти кои се во
надлежност на општина Василево;

› Да се создадат поволни услови за вклучување на приватниот сектор во процесот на
имплементација на мерките за енергетска ефикасност во општинските објекти;

› Да се создадат услови за имплементација на мерките за енергетска ефикасност во
уличното осветлување.

Со цел како би се постигнале овие цели, потребно е да се размисли за моменталните
приоритети за развој на општината, нејзиниот капацитет на вработени и финансиските
средства кои стојат на располагање. Во следниве делови, сите цели на Програмата за
Енергетска Ефикасност ќе бидат дискутирани во детали, со цел како би и се помогнало на
општината во развојот на годишните акциони планови и конкретни детални активности. ПЕЕ
претставува формален, правен обврзувачки договор. Целите, активностите и
ограничувањата дефинирани во овој документ се во согласност со Законот за енергетика.

Слика 11: Генерален Процес за идентификување на целите на ПЕЕ

1.2 Енергетска политика и Регулаторна комисија

Во развојот на сегашната Програма за Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) се земени во предвид
моменталната и применлива енергетска политика и регулатива како и останатите
релевантни стратешки документи.

•Резултат: Прелиминарна верзија на листа на приоритетни цели

Чекор 1 - Тимот за ЕЕ дефинира долга листа на цели од Програмата за
енергетска ефикасност

•Резултат: Одобрена листа на приоритетни цели

Чекор 2 - Програмата за енергетеска ефикасност ја презентира листата на
Градоначалникот

•Резултат: Кратка листа на приоритетни ЕЕ цели

Чекор 3 - Градоначалникот одобрува кратка листа на приоритетни цели од
Програмата за енергетска ефикасност

•Резултат: Предлог за приоритетни цели во општината

Чекор 4 - Градоначалникот ја презентира кратката листа на цели од
Програмата за енергетска ефикасност до Советот на опшината

•Резултат: Одлука на Советот на општината за кратката листа на приоритетни цели на
општината

Чекор 5 - Советот на општината ги одобрува финалните цели од Програмата за
енергеска ефикасност
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1.2.1 Локална политика за енергетика и регулативи

Во табелата подолу е даден преглед на стратешките документи на општинско ниво кои се од
посебно значење за развојот на ПЕЕ.

Табела 8: Плански документи на општината

Наслов на
документот Статус Година Опис и важност за ПЕЕ

Локален акционен
план за животна
средина "Зелена
Агенда Василево"
(2011 – 2015)

Усвоен 2010 Во акциониот план за урбанистичко планирање, предвидени се
повеќе активности за подобрување на енергетска ефикасност
во секторот за објекти, како и употреба на алтернативни извори
на енергија. Предложените активности се: спроведувањето на
студија за ЕЕ и студија за обновливи извори на енергија (ОИЕ)
на територијата на општината; изработка на локален акционен
план за ЕЕ и ОИЕ; развој на проекти за енергетска ефикасност;
подготовка на попис јавните објекти; и развој на ПЕЕ.
Покрај тоа, во секторот за улично осветлување, еден од
таргетираните проблеми е недостигот на енергетски-ефикасни
светилки и потребата да се инсталираат енергетски ефикасни
светилки.

Предлог верзија за
Стратешки план за
општинита
Василево (2019-
2024)

Во
подготовка

/ Една од најистакнатите цели во овој документ е развојот на
стратегии за одржлив развој на животната средина и
енергетска ефикасност. Во SWOT анализата, потенцирани се
потенцијални можности, како што е изградбата на мали
хидроцентрали , како и користењето на соларната енергија.

1.2.2 Национална енергетска и регулативна политика 3

Ова што следува е преглед на моменталното национално законодавство на локалните
единици за самоуправа (LSGs).

› Стратегија за подобрување на Енергетската Ефикасност во Република
Македонија до 2020та година (Службен весник на Република Македонија
бр.143/10). Оваа стратегија поставува за цел да се забрза усвојувањето на практики
за имплементација на енергетска ефикасност во Република Македонија, така што до
2018та година потрошувачката на енергија ќе биде најмалку 9% пониска од
просечната која беше регистрирана за периодот од 2002-2006та година. До 2020
година, вкупната заштеда на енергија се очекува да достигне 14,5%, што е блиску до
таргетираните 20% од ЕУ. Повеќето од овие заштеди се очекува да дојдат од
градовите, треба да се постигнат со намалено користење и употреба на електрична
енергија и топлина во зградите, поефикасни јавни комунални претпријатија, и
поодржлив транспортен сектор. Реформските иницијативи ќе се фокусираат на
следните активности:

(1) правната и регулаторната рамка (на пример, ажурирање на Законот за енергетика,
воведување на јасни Енергетски карактеристики на објектите, подобрување на правната
рамка за регулација на Компаниите за енергетски услуги (ESCO) и нивното
функционирање); (2) градење на институционалните капацитети (на пример, специјални
курсеви во високо образовните институции, подигање на свеста и промовирање на
принципите на енергетска ефикасност); (3) општествени мерки (на пример, енергетска

3 Бидејќи овие законски документи се предмет на промена, мораат да бидат постојано и внимателно следени.
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ефикасност во домовите што би можело да значи и пониски сметки, блок-тарифи за
електрична енергија со што се овозможува на сиромашните семејства да се справат со
планираното зголемување на тарифите); (4) финансиски прашања (на пр, финансирање
за енергетска ефикасност).

› Првиот Акционен План за Енергетска Ефикасност на Република Македонија до
2018та година (усвоен на 05.04.2011). Во согласност со Директивата на ЕУ
2006/32/EC за енергетска ефикасност, овој документ е изготвен со помош од USAID.
Овој Акционен план дава преглед на мерките кои ќе помогнат на Македонија да
постигне 9% заштеда на енергија до 2018та година, како што е наведено во
Стратегијата за енергетска ефикасност до 2020. Се проценува дека се потребни
околу 406 милиони евра за спроведување на овие мерки за енергетска ефикасност,
кои се очекува да помогнат во достигнувањето на околу 1,360 милиони евра во
заштеда на енергија и трошоци (на либерализирани цени на енергетски пазар).
Поголемиот дел од мерките се фокусираат на градовите, а некои од нив се посебно
прилагодени за Скопје (на пример, воведување на трамвај во Скопје, или реновирање
на топлификациона мрежа на областа).

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

› Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република
Македонија до 2020та година (Службен весник на Република Македонија бр.
125/10).

Стратегијата за развој на енергија во Република Македонија до 2030та година е
дополнително поддржана со оваа Стратегија.

› Закон за Енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11).
Согласно со овој закон, секоја од единиците на локална самоуправа мора да развие
тригодишна ПЕЕ и годишен Акционен План. Згора на тоа, единиците на локална
самоуправа се должни да изготват годишни анализи на потрошувачката на енергија и
да ја следат нивната потрошувачка на енергија. Со нови усвоени измени на овој
закон, дел од обврските на единиците на локална самоуправа ќе станат спроведливи
денот кога Република Македонија (РМ) ќе влезе во ЕУ. На пример, единиците на
локална самоуправа треба да обезбедат сертификати за енергетските
карактеристики на објектите за објекти или градежни единици кои се во сопственост
на субјектите од јавниот сектор и се изградени после денот кога овој закон стапи на
сила односно 5ти, Март 2015та година. За другите објекти или градежни единици кои
се изградени пред денот кога овој закон стапил на сила (или соодветната измена на
законот), вклучувајќи го и тој ден, барањето за добивање на сертификат за
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енергетски карактеристики на објект ќе стане спроведлив на денот кога РМ
официјално ќе влезе во ЕУ.

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

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

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

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

› Закон за концесии и други видови на Јавно Приватно Партнерство (Службен
весник на Република Македонија бр.07/08, 139/08, 64/09 и 52/10). Со овој закон се
регулираат процедурите и правилата за воспоставување на јавно-приватно
партнерство (ЈПП), како еден вид на извор за финансирање во спроведувањето на
ПЕЕ.

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

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

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

1.2.3 Европски Енергетски Политики и Регулативи

Македонија како земја кандидат за полноправно членство во Европската унија има обврска
ефикасно да ги спроведе реформите во општествениот систем. Развојот на енергетскиот
сектор е од посебно значење.

Во септември 1998та година, Република Македонија го ратификуваше Договорот за
енергетска повелба, Договорот за основање на енергетска заедница, Рамковната
конвенција на Обединетите нации за климатски промени и Кјото Протоколот.

Во согласност со Договорот за основање на енергетска заедница, Македонија го
усогласува своето законодавство со постојната правна регулатива на Европската Унија
за енергија, животна средина, конкуренција, обновливи извори на енергија, енергетска
ефикасност и за нафтени резерви. Во овој контекст, постојат неколку важни директиви
во областа на енергетиката кои се наведени подолу:

> Директивата за енергетски карактеристики на згради 2002/91 / ЕC, 2010/31 / ЕU

> Директивата за енергетска ефикасност и користењето на енергетските услуги
и за укинување на Директивата 93/76 / ЕЕC на Советот и 2006/32 / ЕC.

> Директивата 2008/1 / ЕC за интегрирано спречување и контрола на
загадувањето

> Директивата 2012/27 / ЕU за енергетска ефикасност, за изменување на
Директивите 2009/125 / ЕC и 2010/30 / ЕU и укинување на Директивите 2004/8 / EC и
2006/32 / ЕC

> Директива за промоција на комбинираното производство на енергија врз основа на
побарувачката на корисна топлина на внатрешниот пазар на енергија и за
изменување на Директивата 92/42 / ЕЕC, 2004/8 / ЕC.

1.3 Методологија за подготовка на ПЕЕ

Оваа ПЕЕ е развиена со користење на методологијата развиена и обезбедена од страна на
Econoler и Агенцијата за Енергетика, по консултациите со Светска банка. Методологијата е
дадена во посебен документ, кој го опишува во детали процесот на развој на ПЕЕ,
вклучувајќи го и целиот циклус на неговиот развој и неговото одобрување.
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2 ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТИНАТА
Василево е рурарна општина во југоисточниот дел на Република Македонија, со население
од 12,122 жители според пописот од 2002 година. На територијата на општината, има 18
населени места од кои 3 (три) и тоа: Нивичино, Кушкулија и Варварица се раселени односно
во нив повеке нема население. Василево, кој е седиште на општината и има население од
2,174 жители, и 15 села и тоа: Пиперево, Градошорци, Ангелци, Владиевци, Сушево,
Доброшинци, Нова Маала, Радичево, Дукатино, Едерниково, Седларци, Трибичино,
Чанаклија и Висока Маала. Годишната стапка на раст на населението е 713 жители или
6,25%, а густината на населението е 52,61 жители на км2

2.1 Географски и климатски карактеристики

Општината се наоѓа опкружена мегу три големи планински масиви Беласица планината
Еленица и планината Огражден, сместена е општина Василевокоја заедно со општина
Струмица, Ново Село и Босилово го сочинуваат плодниот Струмички Регион се наоѓа во
југоисточниот дел на Република Македонија простран на површина од 963 км. Синорот од југ
се протега до Република Грција, а од исток до Република Бугарија. Разврстен е во
јужномедитеранскиот подрегион од таканареченијот индустриски микрорегион. Тереторијата
на општина Василево го зафака средишниот дел на Струмичко Радовишката Котлина, или
поточно Северозападниот дел од Струмичкото Поле опфаќајки го средното сливно подрачје
на реката Струмица. Покрај проширената аловијална рамнина, дел од општината во
северен правец се издига на јужните огранки на Малешевските планини и северозападниот
срт на Огражден каде е изградена водената акомулација Турија воедно зафаќајки и дел од
планината Смрдешник на југозапад.

На подрачјето на општина Василево се мешат влијанијата  на субмедитеранската и
умереноконтиненталната клима. Просечната количина на врнежи изнесува 790 мм, а
количеството на врнежи во летнијот период ниско и изнесува 110 мм, општината Василево
зафака површина од 219 км2.
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Слика 12: Мапа на општина Василево

Општината Василево има. субмедитеранската и умереноконтиненталната клима.
Просечните годишни температури во низинските области се движат од 13,5 °С до 13,0 °С (во
планинските области долната (ниската) просечна температура е 7,5 °С). Најтоплите месеци
се јули и август, со просечна температура од 24 °С, а најстуден месец е јануари со просечна
температура од 1,2 °С. Максималната температура во Василево е 42 °С, додека најниската
измерена годишна температура е -21 °С.

Сонцето сјае (корисни сончеви часови) 2,258.5 часови/годишно. Бројот на сончеви денови
годишно е 127, облачни денови 168 денови и магливи денови 71. Што се однесува на
годишната сума на сончеви часови, регионот има 2.326 сончеви часови годишно, односно,
6,4 часа дневно.

Просечните годишни врнежи во долината изнесуваат 562 mm, додека во планинските
области изнесува 1.292 мм со големи варијации од година во година. Најмалку врнежи има
во месеците август и септември, а најмногу ги има во ноември. Снежните врнежи се
поприсутни во високите планински подрачја, за разлика од долините каде што просекот на
годишните снежни денови во текот на периодот од ноември до март се 13,1 дена.

Просечната годишна влажност на воздухот изнесува 72%. Во летните месеци, влажноста на
воздухот е приближно околу 60%, додека во зимските месеци (ноември-февруари), се движи
од 80-85%. Во регионот на општината, маглата и сланата се појавуваат речиси во исто
време од годината. Од октомври до април, во просек има по 11,3 магливи денови и 10,3
дена со слана.

Како резултат на меѓусебна интеракција на главните климатски фактори: високите
температури, малата количина и нерамномерно распределените врнежи во текот на
годината и ветрови со голем континуитет (фреквенциска распределеност) и брзина,тука е
доста присутен и факторот на суша. Сушата е особено присутна во средината и на крајот на
периодот на вегетација од јуни до септември.

Општината Василево е доста ветровито подрачје. Најдоминантен ветер е западниот ветер
со просечен годишен континуитет од 196 ‰; дува со просечна брзина од 3,4 m/s и има
максимална брзина од 22,5 m/s. Овој вид на ветер претставува многу честа појава во текот
на целата година. Се јавува најчесто во Јануари и Декември. Северозападниот ветер е втор
по континуитет, со годишен просек од 175 ‰, просечна брзина од 4,8 m/s и максимална
брзина од 30,5 m/s. Претставува честа појава во текот на целата година, особено во
зимскиот период (Јануари, Февруари и Декември) . Источниот ветер се јавува со просечен
континуитет од 116 ‰; дува со просечна брзина од 2,6 m/s и со максимална брзина од 22,5
m/s. Југоисточниот ветер има просечен континуитет од 77 ‰ и просечна брзина од 2,7 m/s и
претставува најчеста појава во Април. Северниот ветер има просечен континуитет од 51 ‰
и исто така дува во текот на целата година во сите месеци, но најмногу во Август. Јужниот
ветер го има истиот континуитет како северниот ветер, но со помала брзина. Јужниот ветер
е со просечен годишен континуитет од 50 ‰ и просечна брзина од 4,6 m/s. Југозападниот
ветер е со просечен годишен континуитет од 41 ‰ и просечна брзина од 2,9 m/s.
Североисточниот ветер има најнизок просечен континуитет од 22 ‰ и просечна брзина од
2,5 m/s. Во местата во општина Василево, каде што ветерот не е толку честа појава,
годишниот просек на периодот на дување е 272 ‰. Март се смета за најветровит месец, по
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кој следуваат Јануари и Февруари, додека Октомври се смета за месец кој има најнизок
континуитет на ветрови.

Слика 13: Ружа на ветрови

Табела 2 подолу дава приказ на некои дополнителни информации за општината.
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Табела 9: Општи податоци за општина Василево

Опис Информации

Адреса О.Василево-Василево

Веб-сајт www.opstinavasilevo.gov.mk

E-mail opstina_vasilevo@yahoo.co.uk

Дел од поголема општина /

Регион Југоисточен Регион

Поштенски број 2411

Телефонски префикс +389 (0)34

Карактеристики на општината
Површина [km2]

Василево 219 км2
Општина Василево 777 ха

Број на жители
Василево 2174

Општина Василево 12122
Број на домаќинства

Василево 599
Општина Василево 3,306

Објекти (згради)
Индивидуални згради .%

Колективни згради 1, со површина од 800 m2

Земјиште
Земјоделско земјиште [ha] 1,802
Шуми [ha] 7,516
Географски карактеристики и климатски податоци
Надмоска височина (m) 208
Географски карактеристики

ширина ( ° , ” ) (%')
должина ( ° , ” ) (%

Климатска зона 1
Климатски податоци Грејна сезона
Проектна температура (°C)4 -15
Просечна температура за време на грејната сезона (°C) 5.9
Должина на грејната сезона (денови) 169
Степен ден (HDD) 2,388

2.2 Преглед на пазарот за ЕЕ за правење на анализи

При изготвувањето на ПЕЕ, oпштината разгледува долга листа на релевантни сектори на
пазарот за ЕЕ, како што е наведено во методологијата на ПЕЕ. Тие се поделени во две

4 Референтна вредност за проектирање на грејните инсталации.
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групи: основни и дополнителни сектори (Табела 3). Одлуката за тоа дали одреден сектор
потребно е да се анализира или не и дали да се вклучи во ПЕЕ се прави врз основа на
следните критериуми:

> Колкава е важноста на секторот во општината;

> Достапноста и веродостојноста на внесените податоци;

> Ниво на општинска контрола.

Табела 10: Програма на Енергетска Ефикасност (ПЕЕ) за секторите на пазарот

Сектори на пазарот
Ниво на

општинска
контрола 5

Вклучени
во ПЕЕ
(Да/Не)

Notes

Основни сектори

Вода КБ* ДА

Улично освелување КБ ДА

Општински згради КБ ДА

Јавен транспорт N/A НЕ Не постои во општината.

Дополнителни сектори

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

Енергија и топлина N/A НЕ Не постои во општината.

Приватни згради ЛК** / ЛС*** НЕ Иако се обезбедени само општи податоци,
секторите не беа анализирани поради
недостаток на доволни и веродостојни
податоци.

Приватен транспорт ЛК/ЛС НЕ

Индустрија ЛК/ЛС НЕ
* Контрола на буџет (КБ)
** Локален комитет (ЛК)
*** Локален акционер (ЛС)

Општината нема да се фокусира на приватните објекти или индустрискиот сектор во овој
момент. Пристапот за проценување на овие сектори е добро објаснет во методологијата на
ПЕЕ и во општата дефиниција (шаблон).

Табелата погоре го покажува конечниот избор на сектори од страна на општината.

5 За опишаните сектори, се прави одредена контрола во согласност со нивоата на општинска контрола дадени во
Прилог (Error! Reference source not found..
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2.3 Потенцијал за искористување на обновливата енергија

Општината располага со мал потенцијал за генерирање на обновлива енергија, како што е
опишано во следната табела.

Табела 11: Потенцијал за искористување на обновливата енергија во општина
Василево

Обновливи извори на енергија Опис

Мали хидроелектрани со моќност
(МХЕ) до 10 MW

Има само една мала хидроелектрана на брана Турија во
Василевскиот регион, иако хидропотенцијалот на овој регион е
многу висок.

›

Геотермална вода Нема, но за да се докаже коначно дали го има или не овој
потенцијал треба да се истражува во иднина.

Биомаса (шумски, земјоделски и
отпад од фармите)

Не постои употреба на биомаса од околните шуми во овој
момент, но општината го вклучи овој енергетски ресурс во
доменот на планирање на општинската стратегија.

Проценката на дрвна биомаса за регионот на Василево е дадена во следната табела:

Табела 12: Бруто дрвна маса произведена во 20086 година
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Општината не располага со потенцијал за искористување на ветерната енергија.
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2.4 Општински буџет

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

Според законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, изворите на
приходи во општините мора да ја осигураат нивната функционална и финансиска
независност, вклучувајќи ги следниве:

> Локални даноци (данок на имот, општински такси, административни такси и други локални
даноци утврдени со закон);

> Локалните надоместоци (надоместок за уредување на градежно земјиште, општински
надоместоци, надоместоци за просторно и урбанистичко планирање и други локални
надоместоци утврдени со закон);

> Приходи од сопственост (приходи од кирија, приходи од камата и од продажба на имот кој
не го попречува вршењето на јавните функции и одговорности на општината);

> Приходи од даноците за личен доход, наметнат на жителите (општината собира 100% од
данокот од физички лица кои вршат занаетчиска дејност во општината согласно Законот за
занаетчиска дејност и 3% од персоналниот данок на доход од физички лица кои живеат во
општината);

> Приходи и други профити;

> Приходи од казни, донации и други извори утврдени со закон.

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

Табела 6: Буџети на општината во период од 2016та – 2018та7 година

Година
Вкупен буџет на

општината
(МКД)

Вкупни трошоци за енергија
(МКД)

Трошоци за енергија како %
од буџетот на општината

2016 229,000,000

2017 214,010,000

2018 188,880,000

2019 Предвидениот буџет за 2019та година е: 138,879,000

Од Табела 6, може да се забележи дека буџетот на општината нема значителни варијации
во текот на периодот од 2016та-2018та година. Трошоците за потрошувачка на енергија на
општината се, исто така, во согласност со буџетот. Трошоците за енергија ги вклучуваат

7 Трошоците за енергија ги опфаќаат сите фактурирани извори на енергија.
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сите извори на гориво (електрична енергија, и горива) кои се користат од страна на
општината во дадена година. Поради нередовна фактурирање или купување на овие горива,
може да се ограничи ефект на прелевање на трошоците од една година во друга.

Во 2019 година, се очекува зголемување на буџетот, поради приходите кои се очекуваат од
легализација на изградените објекти (куќи, гаражи, колиби, итн), кои биле неправилно
документирани се до сега.

Табелите 7 и 8 што следат подолу даваат приказ на големите проблеми за инвестирање во
енергетиката и големите еколошки проблеми со кои се соочува општината, додека Табела 9
ги покажува приоритетни инвестициски проекти во блиска иднина.

Табела 7: Главни проблеми за инвестиции во енергетиката

Број Главен енергетски проблем
Потребни инвестиции

за решавање на
проблемите (милиони

МКД)
Одговорност

1 Стара и недоволна опрема во системот за
улично осветлување

Општина Василево

2 Трошоци на енергија за системите за
водоснабдување ( Филтер станици)

Општина Василево

3

Табела 8: Главни еколошки проблеми во општината

Број Главни еколошки проблеми во општината

Потребни
инвестиции за
решавање на
проблемите

(милиони МКД)

Одговорност

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

0.3 Општина Василево

2

Табела 9: Приоритетни инвестициони проекти на општината Василево во блиска
иднина

Број Приоритетни инвестициони проекти за општината во иднина
Потребни

инвестиции
(милион МКД)

1 Реконструкција на зградата на културнијот дом Василево кој е
изграден далечната 1950/53 год. со имплементација на мерки за
Енергетска ефикасност.

2 Реконструкција на системот за улично осветлување, на територијата
на општината, со замена на нови лед диоди (LED)

3
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3 ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Потрошувачката на енергија во Василево е одраз на темпото на развојот на општината,
како и на буџетските ограничувања со кои се соочува. Во текот на последните неколку
години, вкупната потрошувачка на енергија се зголеми во согласност со буџетот, и е
ограничена меѓу 8% и 9% од вкупниот општински буџет. Се очекува дека во 2019та година,
распределбата буџетот за енергијата повторно ќе се зголеми во согласност со очекуваното
зголемување на општинскиот буџет. Зголемувањето ќе се должи на ограничувањата за
трошоците и подобреното одржување на уличното осветлување (како резултат на поголем
буџет).

Доставувачот на енергија на општината е ЕВН, мрежата работи на среден и низок напон.

3.1 Сектор за вода

3.1.1 Вода за пиење

Водоснабдувањето на општина Василево е организирано преку две независни системи:
еден Ташли баир водоводен систем и Доброшинци како посебн систем. И двата системи се
управувани од страна на јавното комуналното претпријатие “Турија” со седиште во
Василево, кое беше основано од страна на општината. Изградбата на водоснабдителната
мрежа започна во 2005 година и ги покрива населените места Василево, Градошорци,
Ангелци и Едерниково со вкупен број на 5.056 жители. Проценетиот капацитет на системот е
12 l/S. Филтер станица Доброшинци со капацитет 5 l/s. од која се снабдуват со вода за
пиење Доброшинци, Нова Маала и Чанаклија со вкупен број на 2,357 жители

Табела 10: Карактеристики на опрема на пумпата за вода

Тип на опрема Старост
(години)

Капацитет
[l/s] Тип

Ташли баир 15 12 -/-

Доброшинци 14 5 -/-

Пумпната станица Ташли баир е изградена со сретства од општината 2005 година поради
тоа, производството на вода, фактурирањето и енергетските трошоци се на општината.
Филтер станицата во доброшинци беше изградена со сретства на локалното населеније но
со одлука на советот припадна на општината и денес со неја управува комуналното
преприатије Туриј.

Слика 14: Производство на вода и потрошувачка на електрична енергија во периодот
од 2016 - 20188

Водата од системот обично се користи за наводнување; така што, потрошувачката на вода
се разликува од година во година, во зависност од годишните врнежи. Во пролетта и летото
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на 2017та година, имаше многу врнежи; како резултат на тоа, потрошувачката на вода во
2018та година беше пониска од потрошувачката во 2017та.

Ако се анализира потрошувачката на вода помеѓу 2017та и 2018та година, вкупната
количина не е многу променета, но има разлики во потрошувачката на електрична енергија
во овие две години. Причината за ова е тоа што во 2017та година

Слика 15: Густина на водата за пиење во kWh/m3, 2016 - 2018

Слика 6 подолу го прикажува трендот на зголемување на енергетската густина. Овој тренд
може да се објасни со зголеменото производство на вода од подземните извори, кои трошат
енергија, а не од гравитациските (надземни) извори.

Слика 16: Потрошувачка на електрична енергија, производство на вода и фактурирана
количина на вода за референтната година 2018та

Како што е прикажано на Слика 6, нивото на потрошувачка на вода во текот на годината не е
константно. Флуктуација се јавува поради потребите и навиките на населението, како и
грижата на населението за начинот на користење на водата. Во текот на годината, летниот
период е периодот кога потрошувачката на вода е највисока, особено во јули и август;
следствено, најголем обем на производство на вода се случи во овие два месеца.
Причината е тоа што водата за пиење се загрева во цевките кои водат од
водоснабдителниот систем до домовите. Кога пијат вода, луѓето имаат тенденција да ја
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остават водата да тече од чешмата се додека не почне да тече поладна вода. Покрај тоа,
луѓето кои живеат во куќи имаат тенденција да користат вода од чешма за да ги изладат
нивните дворови во најжешките денови од летото.

Уште еден врв во потрошувачката на вода беше Април, што може да се објасни со
користењето на вода за наводнување.

Загубите во системот се пресметуваат со помош на специјални мерачи на влез на вода во
филтер станиците, испорака до потрушувачите и фактурираната вода до крајните
потрушувачи, 40% од количината на произведената вода. Системот за вода е изграден
100% во ПВЦ, Покрај тоа, постои голема количина на нефактурирана (ненаплатена) вода,
која се користи за да се задоволат јавните потреби на општината, како што се наводнување
на јавното зеленило. Вкупниот процент на вода која не донела приход (не била наплатена)
за референтната година.

Табела 11: Годишна потрошувачка на енергија на секторот на вода за пиење

Систем за
водоснабдување

Број на
жители

Годишно
производс

тво на
вода во

2018
(m3)

Потрошувачка
на енергија при
производство

на вода за
пиење
(kWh/a)

Густина на
водата за

пиење
[kWh/(m3. a)]

Процент на
вода за која
не се плаќа
надомест

(%)

Систем за
водоснабдување на
општина Василево

7,416 195,000 22,085 0.25 40%

Главните проблеми поврзани со водата за пиење се:

› Користење на вода за пиење за одржување на јавната хигиена и наводнување на
јавните зелени површини

› Ниска свест и нерационална употреба на водата за пиење, што претставува начин на
живот на локалното население

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

› Нерационална употреба на водата за пиење: користење на водата за пиење за да се
наводнуваат дворовите и земјоделските површини (градини и полиња)

› Поврзување со водоснабдителната мрежа без одобрение или градежна дозвола
› Одреден број на корисници кои ги заобиколуваат мерачите и не плаќаат за нивната

потрошувачка на вода.

Некои мерки кои би можеле да ги решат проблемите:

› Подигнување на свеста на јавноста за рационално користење на водата;
› Модернизација на водоводната мрежа и подобрување на димензионирањето и

стандардизацијата во согласност со потребите на корисниците;
› Редовно одржување на водоводната мрежа;
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› Подобрување на системот за регулација на потрошувачката на вода;
› Наоѓање на алтернативни извори за наводнување на дворови, како што е акумулација на

дождовна вода;
› Изградба на водоводна мрежа за индустриски потреби.

3.1.2 Отпадна вода

Општина Василево има канализација со вкупна должина од ////// км, од кои 100% се
пластични (ПВЦ) цевки. Во овој систем, не постојат пумпни станици и постројка за третман
на отпадни води, што значи дека целиот систем за отпадни води работи со помош на
гравитацијата и отпадната вода се празни во реките. Поради ова, во понатамошни анализи,
овој дел нема да биде земен во предвид.

3.2 Улично осветлување

Општината Василево се соочува со проблем на јавните служби веќе подолго време:
сегашната услуга за јавно осветлување не е на задоволително ниво и не ги задоволува во
целост потребите на граѓаните. Од друга страна, поради неповолната финансиска состојба
на општината, односно поседување ограничени буџетски средства за капитални инвестиции,
како и недостатокот на можноста за задолжување, во планот за модернизација на јавното
осветлување треба да се разгледа користење на заеми и кредити или соработка со
приватни партнери.

Услугите за улично осветлување се анализирани преку јавна анкета од 105 репрезентативни
примероци и финални заклучоци кои се дадени во студијата за реконструкција и
модернизација на јавното осветлување во Општина Василево подготвена од Одделението
за локален развој на животната средина во општината. Со ова избирање по пат на јавно
мислење, улично осветлување е карактеризирано како под-стандард и не кореспондира со
потребите на граѓаните.

Главните причини за супстандардни услуги се:

› Слаба покриеност, широк спектар на светлечки уреди на столбовите (според видот и
инсталирана моќност);

› Честа инсталација на различни светлечки уреди поставени на ист столб со различна
крива на осветлување;

› Ограничен број на места кои се пре-осветлена (што е прилично исклучок), додека пак
повеќето останати места се недоволно осветлени..

Инвестициите во јавното осветлување се дефинитивно едни од оние инвестиции кои не
само што можат да го подобрат квалитетот на животот на граѓаните, но исто така, може да
покажат брзи резултати во однос на урбаниот пејзаж.
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Квалитетот на осветлувањето е суштински аспект што треба да се подобри и кој би бил од
корист и на локалното население во општина Василевои. Урбаната средина на општината
Василево треба да се подобри со цел да се задоволат потребите на населението за
подобра животна средина

Бидејќи сегашниот систем за осветлување користи многу стара и застарена опрема и
материјали, кои за жал, имаат големи недостатоци и лоша енергетска ефикасност, не е
економичен и дефинитивно бара итна модернизација.

Општината Василево има делумна сопственост на општинското улично осветлување,
сопственост на столбовите за осветлување се дел на ЕВН дел на општината, а доколку
светилките и командните ормани се 100% на општината. Начинот на плаќање на трошоците
за електрична енергија за уличното осветлување е врз основа на мерење; месечните сметки
издадени од страна на ЕВН се платени од буџетот на општината.

Одржувањето на уличното осветлување се врши од страна на ЈП ,, Турија,, Василево. Сите
трошоци за одржување се плаќаат од буџетот на општината во согласност со завршената
работа и извршените услуги. Одржувањето се прави редовно, и инспекција се врши од
страна на технички тим неколку пати годишно. Севкупно, активностите за одржување се
оценети како добри.
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Табела 12: Структура на изворите на светлина во системот за улично осветлување во
општина Василево, референтна година 2018

Тип на
осветлување

Тип на
столбови

Инсталира
на моќност

(W)
Број на

светилки
Вкупен број на

светилки

Вкупна
инсталирана

моќност
(kW)

ЖСВП (HPM)
Живини
светилки со
висок
притисок

1 светилка/столб 250 31 31 7,750

МХ (MH)
Метал
халогени

1 светилка/столб
400 42 42 16,800

КП
Компактно
флуросцентн
и светилки

1 светилка/столб

30 320 320 9,600

КП
Компактно
флуросцентн
и светилки

1 светилки/столб

50 700 700 35,000

ВКУПНО 1,093 69150

Вкупен број на столбови 1093

Број на прегорени светилки /

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

Слика 7: Типови на светилки – вкупен број Слика 8: Типови на светилки - капацитет

Системот за улично осветлување е контролиран со тајмери. Регулирањето на
фотометриските параметрите се прави во групи, континуирано, со електронски контролери.

ЖСВП;
0,9%
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Во општината Василево, нема податоци за уличното осветлување и ова е идентификувано
како главен проблем при спроведувањето на анализи на општинско ниво. Иако физибилити
студијата за улично осветлување се прави, таа сепак нема да содржи податоци за
должината на патиштата или за процентот на осветлени патишта. Нашиот предлог е
општината да инвестира во изработка на нацрт план врз основа на реалната состојба на
уличното осветлување и да ги обележи на нацрт планот сите мерни точки, како и столбовите
за осветлување по типот на светлина. На овој начин, можат да се соберат прецизни
податоци кои содржат информации за целосната опрема во системот за улично
осветлување.

За анализа на овој документ, податоците за осветлените патишта се направени врз основа
на вкупниот број на столбови за осветлување и растојанието помеѓу овие столбови. Може да
се претпостави дека оваа методологија не е сосема точна, но сепак може да се искористи за
да се одреди должината на осветлените патишта.

Табела 13: Преглед на осветлени патишта

Вид на патишта
Вкупна должина на

патот
(km)

Вкупно осветлени
патишта

(km)

Процентуална вредност на
осветлени патишта

(%)

Главни улици / / /

Населени
места(села) 5,135 5,135

Слика 17: Преглед на потрошувачката на електрична енергија на уличното
осветлување (kWh) и осветлени патишта (km)

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

Трошоци за улично одржување,МКД/год.

2016 =========================== 563,333

2017============================582,686

2018============================963,376

Слика 18: Годишни трошоци за улично осветлување, 2016-2018

По соодветното внимание кое беше посветено на инвентарот на осветлувањето и
заверената потрошувачка на електрична енергија, 2018та година е избрана за
референтната година која ќе се користат во понатамошните анализи.



Project No. 5970 22

Вкупно: 2,702746

Слика 191: Референтна година (2018та) и потрошувачка на електрична енергија (фактурирана во kWh)
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Слика 12: Референтна година (2018та) и трошоци за електричната енергија
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Табела 15: Годишна потрошувачка на електрична енергија за уличното осветлување
во референтната година 2018

Систем на
улично

осветлување

Број на
осветлени
столбови

(pcs)

Вкупна
должина

на
патишта

(km)

Вкупна
должин

а на
осветле

ни
патишта

(km)

Потрошувачка
на електрична

енергија во
јавното

осветлување

(kWh/a)

Потрошувачка
на електрична

енергија за
осветлен

столб

[kWh/(per
pole.a)]

Потрошена
електрична

енергија за km
од градските

патишта

[kWh/(km.a)]

% на
градски

осветлени
патишта

(%)

Улично
осветлување
во општина
Василево

1 св./столб 1,027

Насел
ени
места
(села)

/ 5,135 486,105 473 9,46 /

За
референтн
ата 2018
год.

Вкупно 1,027 / 5,135 486,105 473 9,46

. Има многу проблеми поврзани со стариот систем за осветлување и неговото одржување
како на пример: некои стари и дотраени осветлувачки единици, стари живини светилки, како
и автоматската контрола со тајмери, кои доста често треба да се корегираат. Што се
однесува до одржувањето, не беше спроведувано редовно, и обично претставуваше
повремена активност поради одредено барање или препорака.

Општината поседува голем потенцијал за заштеда на енергија во уличното осветлување.
Општината е во изработка на пре физибилити студијата за модернизација на системот за
осветлување, која бара подобри финансиски услови за да се овозможи предвидената
имплементација.

3.3 Сектор за објекти на општината

На листата за целокупниот инвентар на општински објекти, постојат три видови на објекти:
образовни објекти,јавна останова и административни згради.

Во општината, постојат две централни основни училишта (ЦОУ) кои се во функција, и  кои
опфаќаат 2 згради. Покрај тоа, постојат и тринаесет подрачни основни училишта

Постои една градинка во општината Василево - Василево
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Табела 16: Преглед на општинските згради

Вид на општинска зграда Опис Број
Вкупна

површина
(m2)

Образовни објекти
Основни училишта 15 10,047

Објекти за социјална грижа Градинка една

Општински
административни објекти

Општинска административна зграда 1 160

Библиотека 1 16

Јавно претпријатие за комунални дејности
Турија, Василево

1 150

ВКУПНО 18 10,373

Во следната табела, ќе бидат претставени потрошувачката на енергија и трошоците на
енергија за секој објект поединечно.
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Табела 17: Годишна потрошувачка на енергија во општинските згради

Краен корисник Број на
станари

Вкупна
површина

на
зградата

m2

Вкупна
грејна

површин
а

kWh/a

Потрошувачк
а на

електрична
енергија

kWh/a

Потрошувачк
а на

топлинска
енергија

kWh/a

Вкупна
потрошувачк
а на енергија

kWh/a

Специфична
потрошувачк

а на
електрична

енергија

kWh/(m2.a)

Специфична
потрошувачка
на топлинска

енергија

kWh/(m2.a)

Специфична
потрошувачк
а на енергија

kWh/(m2.a)

Трошоци на
енергија

МКД/a

Трошоци на
енергија како
% од буџетот

на општината9

%

Образовни објекти

О.Василево

ООУ,, Гоце Делчев,,
Василево-Василево 1,274

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Градошорци 288

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Ангелци 288

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Едерниково 175

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Седларци 280

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Дукатино 335

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Радичево 490

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Сушево 338

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



Project No. 5970 27

Краен корисник Број на
станари

Вкупна
површина

на
зградата

m2

Вкупна
грејна

површин
а

kWh/a

Потрошувачк
а на

електрична
енергија

kWh/a

Потрошувачк
а на

топлинска
енергија

kWh/a

Вкупна
потрошувачк
а на енергија

kWh/a

Специфична
потрошувачк

а на
електрична

енергија

kWh/(m2.a)

Специфична
потрошувачка
на топлинска

енергија

kWh/(m2.a)

Специфична
потрошувачк
а на енергија

kWh/(m2.a)

Трошоци на
енергија

МКД/a

Трошоци на
енергија како
% од буџетот

на општината9

%

ПУ ,,Гоце Делчев,,
Ладевци 375

ООу ,,Атанас
Нивичански,, Нова
Маала

875

ПУ ,, Атанас
Нивичански,,
Доброшинци

350

ПУ ,, Атанас
Нивичански,,  Висока
Маала

240

ПУ ,, Атанас
Нивичански,,
Чанаклија

265

Вкупно за
Образовни згради 5,574 3.04
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Краен корисник Број на
станари

Вкупна
површина

на
зградата

m2

Вкупна
грејна

површин
а

kWh/a

Потрошувачк
а на

електрична
енергија

kWh/a

Потрошувачк
а на

топлинска
енергија

kWh/a

Вкупна
потрошувачк
а на енергија

kWh/a

Специфична
потрошувачк

а на
електрична

енергија

kWh/(m2.a)

Специфична
потрошувачка
на топлинска

енергија

kWh/(m2.a)

Специфична
потрошувачк
а на енергија

kWh/(m2.a)

Трошоци на
енергија

МКД/a

Трошоци на
енергија како
% од буџетот

на општината9

%

Објекти за социјална грижа

Централна градинка
‘Прва радост во
Василево

Вкупно за објекти за
социјална грижа 1 0.76

Општински административни објекти

Општинска
административна
зграда

Библиотека

Јавно претпријатие за
комунални дејности
Турија, Василево

Вкупно за
општински
административни
објекти

0.78

ВКУПНО 4.60
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3.4 Преглед на потрошувачката на енергија

Откако секој сектор е анализиран поединечно, краток преглед на потрошувачката на
енергијата може да се направи. Кратко резиме на потрошувачката на енергија и трошоците
за енергија се прикажани во Табела 17. Оваа табела покажува дека најголем потрошувач на
енергија е уличното осветлување-486,105 kWh / год. Вториот по големина потрошувач е
образование со - kWh / год. (за референтната година 2018та година) и секторот за вода има
најниска стапка на потрошувачката на енергија, со 22,085kWh / год. Секторите за вода и
улично осветлување консумираат само електрична енергија, додека образованието исто
така, користи и дрво, во прилог на електричната енергија.

Анализата на енергетски трошоци покажува дека уличното осветлување зазема најголем
дел од вкупните трошоци за енергија во општината, со речиси 60%, додека образование
зазема околу 26,6% и 13,9%, соодветно. Вкупната енергетска потрошувачка е околу 7,7% од
буџетот на општината за 2018та10 година Во моментов, општинските власти немаат детален
пресек на своите енергетски трошоци.

Кога се разгледува само уличното осветлување, најголем потрошувач на енергија се
образовните објекти и општинските административни згради во комбинација имаат помалку
од 50% од вкупната потрошувачка на енергија на образовните објекти.

10 Оваа пресметана потрошувачка на енергија со бројка од 27,089,847.59 денари е малку различна од онаа што е
прикажана во Табела 4 (МКД 28.223.005). Објаснувањето е тоа дека за сметководствени цели, овие трошоци,
исто така, вклучуваат некои "други активности" (како што се поштенските услуги, регистрација на возила, итн), во
прилог на секторите за вода, улично осветлување и општински згради.
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Табела 18: Годишна потрошувачка на енергија и трошоци по сектори

Сектор

Потрошувачка
на електрична

енергија 11

[kWh/a]

Потрошувачка на топлинска енергија

Вкупна
потрошувачка

на енергија

kWh/a

Трошоци за
електрична

енергија

МКД/a

Трошоци за
други извори
на енергија

МКД/a

Вкупни
трошоци за

енергија

МКД/a

Тешки
масла

[kWh/a]

Екстра
лесно
масло

kWh/a

Дрво

kWh/a

Дрвени
пелети

kWh/a

Вкупно
за

другите
извори

на
енергија

kWh/a

Сектор за вода

Вода за пиење N/A N/A N/A N/A N/A 22,085 138,693 N/A

Сектор за улично осветлување

N/A N/A N/A N/A N/A 486,105 2,702,744 N/A

Сектор за објекти

Образовни
згради N/A N/A

Згради за
социјална грижа N/A N/A

Општински
административни
згради

N/A N/A

Вкупно за
секторот за
општински
згради

N/A

ВКУПНО

11 Со исклучок на електрична енергија која се користи за греење (затоплување).
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Табела 13: Трошоци по извори на енергија во секторот на општински објекти

Трошоци за
електрична

енергија

Трошоци за греење

Вкупни трошоци
за енергијаТешко масло Екстра лесно

масло Дрво Електрична
енергија

Вкупно за сите извори на
енергија освен електрична

енергија

[МКД/a] [МКД/a] [МКД/a] [МКД/a] [МКД/a] [МКД/a] [МКД/a]

N/A

20.6% 15.2% 0.5% 100.0%
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4 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – ЕМИСИЈА НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ
Влијанието врз животната средина е изразено главно со емисиите на стакленички гасови, како што е CO2. Табелата 18 покажува дека секој
сектор е висок емитувач на CO2, посебно секторот за објекти и улично осветлување. Инвестицијата во мерки за Енергетска Ефикасност
може значително да ја намали емисијата на CO2 и да придонесе во заштита на животната средина.

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

Извор на
енергија

Фактори на
емисија 12

kg CO2/kWheq

Сектор на вода Сектор за улично осветлување Сектор за општински згради

Потрошувачка на
енергија

kWh/a

CO2
емисии
kg CO2/a

Потрошувачка на
енергија

kWh/a

Потрошувачка на
енергија

kWh/a
CO2 емисии

kg CO2/a
Потрошувачка на

енергија
kWh/a

Електрична
енергија 0.915 645,957.00 591,050.70 1,148,964.14 1,051,302.20 433,547.77 396,696.21

Екстра лесно
масло 1,900,080.00 507,321.40

Дрво 0 (0.403)13 829,725.00 334,379.20

ВКУПНО 645,957.00 591,050.70 1,148,964.14 1,051,302.20 3,163,352.77 1,238,396.81

12 Извор: "Правилник за енергетска контрола", Службен весник број 94 од 04.07.2013. Стапено во сила од 12.07.2013.
13 0 kg CO2 / kWh е вредноста напишана во Правилникот за енергетска контрола. Споредбата со "Насоките за IPCC, 2006, Национален инвентар на стакленички гасови,
том 2: Енергетика" покажа вредност од 0,403 kg CO2 / kWh за дрво / дрвени отпадоци.
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5 КРИТЕРИУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ
Бенчмаркинг (Оценување) е процес кој споредува одреден град со други градови на исто
или слично ниво низ целиот свет. Со цел да се утврди енергетската ефикасност, беа
дефинирани потенцијални критериуми за секој сектор. При утврдувањето на
релевантните стандарди, екипата разгледа неколку алтернативни критериуми (репери):

› Градовите кои спаѓаат во првиот квартал од листата на TRACE се сметаат за
премногу висок стандард за Република Македонија и ќе наметнат врз Македонија
премногу амбициозни цели за енергетска ефикасност, поради недостатокот на
средства и недостигот на локалните сервисни служби кои можат да ја обезбедат и
одржуваат врвната технологија, која ќе треба да се инсталира.

› Руралните општини со слична големина на општината имаат неколку недостатоци.
Демографската големина на најмалите руралниопштини во базата на податоци на
TRACE е околу 200.000 жители, што е далеку од бројот на жители на Ст. Н. 10-те
најмали рурарни општини, се движат од 198.000 до 523.000 жители, и се прилично
географски раширени, со што нивните показатели значително варираат. Покрај
тоа, некои одрурарните општини не ги пријавиле сите показатели, со што се
намалува големината на примерокот и го прави бесмислено користењето на
просек.

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

Избраниот пристап вклучува наоѓање на просекот за избраните индикатори врз основа на
постоечките вредности во базата на податоци на TRACE. Забележете дека при
користење на репер показателите од TRACE, претпоставуваме дека тие обично не се
нормализирани и не го земаат во предвид нивото на услугата. TRACE упатствата за
работење не го спомнуваат прашањето за нормализација на репер индикаторите и
нивото на обезбедена услуга. Покрај тоа, при внесување на податоци во TRACE,
општините не разликуваат нормализирани или не-нормализирани податоци и не водат
сметка за нивото на услуга. Затоа, општинските податоци кои ги внесовме во TRACE за
да го спроведеме споредувањето, исто така, не се нормализирани.

Особено за објектите, најпрво е направено нормализација на потрошувачката, пред
податоците да бидат внесени во TRACE.

За општинските објекти, користени се податоци од основната потрошувачка на енергија
во NPEEPB14 за Македонија. Во случајот на приватни објекти, беа користени

14“Национална Програма за Енергетска Ефикасност во Јавни Објекти во Република Македонија, 2012-2018та,
Последна нацрт програма”. Конзорциумот е предводен од ENSI консултантска компанија за заштеда на
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референтните вредности за станбени објекти од "Правилникот за енергетски
карактеристики на зградите". За одредени случаеви во индустријата, беа користени
просеци на потрошувачката од некои производи од ODYSSEE-MURE проектот.15.

Бројките за репер се дадени не само за секторите кои се анализирани во тековната ПЕЕ,
но исто така и за другите сектори во случај да бидат анализирани во следната верзија на
ПЕЕ.

енергијата (Energy Saving International AS), Јануари 2012та, изработена за Министерството за економија, како
дел од Проектот за одржлива енергија GEF.
15 http://www.odyssee-mure.eu/project.html
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Сектор Единица Репер,
критериум Извор

Податоци
за

Василево

Транспорт TRACE

Потрошувачка на енергија во
јавниот транспорт 16

MJ/патник km / N/A

Вода TRACE

Густина на водата за пиење 17 kWh/m3 0,25 0.25

Процент на вода за која не се
плаќа надомест 17

% 40 /

Густина на отпадни води при
третман за нивно пречистување
18

kWh/(m3.a) / N/A

Улично осветлување TRACE

Потрошена електрична енергија
за осветлен столб 16

kWh/столб 473 262,9

Потрошена електрична енергија
по km одопштинските патишта 16

kWh/km 9,46 5,259

Процент на осветлени градски
патишта 16

% 62.5 /

Општински згради
Основната
потрошувачка на
енергија во NPEEPB
за Македонија

Образовни
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија

kWhe/(m2.a) 175 115.71

Образовни
Специфична потрошувачка на
електрична енергија

kWh/(m2.a) 27 11.01

Социјална грижа
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија

kWhe/(m2.a) 185 145.85

Социјална грижа
Специфична потрошувачка на
електрична енергија

kWh/(m2.a) 44 13.07

Администрација
Специфична потрошувачка на
топлинска енергија

kWhe/(m2.a) 190 278.61

Администрација kWh/(m2.a) 51 25.30

16 Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина, Сараево и Скопје.
17 Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Приштина и Сараево.
18 Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Бања Лука и Газиантеп.
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Сектор Единица Репер,
критериум Извор

Податоци
за

Василево

Специфична потрошувачка на
електрична енергија

Приватни објекти

Минимална класа за нови
станбени објекти C

kWh/(m2.a) ≤100 Правилник за
енергетски
карактеристики на
згради 19

N/A

Минимална класа за
реконструирани станбени објекти
D

kWh/(m2.a) ≤150 Правилник за
енергетски
карактеристики на
згради

N/A

Отпад TRACE

Отпад по жител 20 kg/жител 260.6 N/A

Енергија и топлина TRACE

Процент на топлински загуби од
мрежата 21

% 22.3 N/A

Индустрија ODYSSEE-MURE
проект 22

Единица на потрошувачката на
суров челик

/ / /

Единица на потрошувачката на
цемент

/ / /

Единица на потрошувачката на
хартија

/ / /

Табела 21: Критериуми (репери) за различни сектори

Слика 3 и Слика 17 подолу претставуваат поширок спектар на репери (критериуми) за
секторите на улично осветлување, вода и објекти од серија на градови што биле
подложени на TRACE анализа. Овие податоци се предвидени за да го надополнат
процесот на добивање на репер, презентиран погоре, и за да се обезбеди поиндикативен
и поглобален преглед на резултатите од градовите за различни индикатори. За секоја
бројка, комплетното име на градот е даден во фуснотите.

19 "Правилник за енергетски карактеристики на објектите", Службен весник број 94 од 4 Јули, 2013та година
20 Критериумот е просек пресметан од вредностите за Белград, Љубљана, Приштина, Софија и Скопје.
21 Критериумот е просек пресметан од вредностите за Приштина, Белград, Сараево, Љубљана и Скопје.
22 Посочените вредности за поединечната потрошувачка се однесуваат на ЕУ 2000-2012та просечните
вредности.
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Слика 13: Потрошена електрична енергија по светлечки столб, TRACE база на
податоци 23

Од вкупно 21 градови (во TRACE Базата на податоци прикажана на слика 13) за
индикаторот - потрошена електрична енергија по светлечки столб, Василево со 473
kWhe/ столб е позициониран во горната половина, меѓу Кебу (CEB) и Скопје (SKO).

Слика 14: Енергетска густина на водата за пиење, TRACE база на податоци 24

23 BAN - Бања Лука, Босна и Херцеговина; QUE - Кезон Сити, Филипини; GAZ - Газиантеп, Турција; SAR -
Сараево, Босна и Херцеговина; GA1 - Непознато; NYC - Њујорк, САД; BEL - Белград, Србија; КАН - Канпур,
Индија; SKO - Скопје, Република Македонија; CEB - Кебу, Филипини; JAB - Џабалпур, Индија; BHO - Бопал,
Индија; TBI -Тбилиси, Грузија; MYS - Мајсор, Индија; DAN - Дананг, Виетнам, SUR -Сурабаја, Индонезија; PRI
- Приштина, Косово; VIJ - Виџајвада, Индија; PUN - Пуне, Индија; POK – Непознато.
24 GAZ - Газиантеп, Турција; PRI - Приштина, Косово; BEL - Белград, Србија; SAR - Сараево, Босна и
Херцеговина; TBI -Тбилиси, Грузија; HON - Хонг Конг, Кина; TOK - Токио, Јапонија; BAN - Бања Лука, Босна и
Херцеговина; CEB - Кебу, Филипини; VIE - Виена, Австрија; VIJ - Виџајвада, Индија; MYS - Мајсор, Индија;
SUR -Сурабаја, Индонезија; JAB - Џабалпур, Индија; DAN- Дананг, Виетнам, PUN - Пуне, Индија; TOR -
Торонто, Канада; JOH - Јоханесбург, Јужна Африка; SYD - Сиднеј, Австралија; SKO - Скопје, Република
Македонија.
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Кога се зборува за индикаторот - енергетска густина на водата за пиење, Василево (со
0,25 kWhe /m3) е во 10те најдобри градови од 22 градови (во TRACE  базата на податоци
прикажана на слика 14) помеѓу Сурабаја (SUR) и Мајсор (MYS).

Слика 20: Потрошувачка на топлина во општински згради за социјална грижа
(извадок од TRACE база на податоци за некои земји во Централна Европа, Балтички

земји и некои Републики од поранешна Југославија)25

Индикаторот на потрошувачка на топлина во општинските згради за социјална грижа в
Василево (Слика 15) е 145.9 kWh/m2.a и се наоѓа во горната половина помеѓу Скопје
(SKO) и Љубљана (LJU).

Слика 16: Потрошувачка на топлина во образовни општински згради (извадок од
TRACE база на податоци за некои земји во Централна Европа, Балтички земји и

некои Републики од поранешна Југославија)26

25 TAL - Талин, Естонија, WAR - Варшава, Полска; BRA - Братислава, Словачка; LJU - Љубљана, Словенија;
RAD – Василево, Република Македонија; SKO - Скопје, Република Македонија; BEL - Белград, Србија; SAR –
Сараево, Босна и Херцеговина; PRI - Приштина, Косово; BAN - Бања Лука, Босна и Херцеговина; TBI -
Тбилиси, Грузија.
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Споредување на општинските згради со индикатор потрошувачка на топлина,
индикаторот на образовните објекти во Василево (со 115.7 kWh/m2.a, Слика 16) спаѓа во
долната половина, помеѓу Приштина (PRI) и Сараево (SAR).

Слика 17: Потрошувачка на топлина во административни општински згради
(извадок од TRACE база на податоци за некои земји во Централна Европа, Балтички

земји и некои Републики од поранешна Југославија) 27

Споредување на административните згради во Василево со индикатор потрошувачка на
топлина (со 278.6 kWh/m2.a, Слика 17) покажа највисока потрошувачка на топлина меѓу
приложениот извадок од TRACE Базата на податоци, околу 1,5 пати повисока од Талин
(ТАЛ).

26 TAL - Талин, Естонија, WAR - Варшава, Полска; BRA - Братислава, Словачка; LJU - Љубљана, Словенија;
SKO - Скопје, Република Македонија; BEL - Белград, Србија; SAR – Сараево, Босна и Херцеговина;
О.Василево, Република Македонија; PRI - Приштина, Косово; BAN - Бања Лука, Босна и Херцеговина; TBI -
Тбилиси, Грузија.
27 О.Василево, Република Македонија; TAL - Талин, Естонија, WAR - Варшава, Полска; BRA - Братислава,
Словачка; LJU - Љубљана, Словенија; SKO - Скопје, Република Македонија; BEL - Белград, Србија; SAR –
Сараево, Босна и Херцеговина; PRI - Приштина, Косово; BAN - Бања Лука, Босна и Херцеговина; TBI -
Тбилиси, Грузија.
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6 ПОЛИСИ И ПРОЕКТИ ЗА ЕЕ
Релевантните политики и проекти за енергетска ефикасност за општината Василево се
дефинирани со користење на алатката TRACE развиена од страна на ESMAP (Светска
банка). Првите приоритетни сектори се дефинирани како и препораките за нив / проектите
за енергетска ефикасност.

6.1 Приоритизација на сектори

Во процесот на давање приоритет на секторите, треба да се извршат следните три фази
при внесување на податоци во “TRACE” алатката за секој сектор кој веќе е
идентификуван во делот 2.2:

> Релативен интензитет на енергија
> Потрошувачка на енергија на секторот
> Контрола на општинските власти

Прво, внесувањето на податоците за избраните сектори од Табела 19 се внесуваат во
Модулот за споредување (benchmarking) на енергијата од “TRACE” алатката, како што е
илустрирано на следните три слики.
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Слика 18: Бенчмаркинг податоци на секторот за вода Слика 19: Бенчмаркинг податоци
на           секторот за улично

осветлување

Слика 20: Бенчмаркинг податоци на секторот за општински згради

Откако овие податоци се внесени во модулот за споредување (бенчмаркинг) на
енергијата, може да се утврди предефиниран потенцијал за заштеда на енергијата во
првата фаза од приоритизацијата на секторот, имено "Релативен интензитет на енергија"
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(РИЕ). Вредноста за намалување на енергијата на градот/општината од “TRACE”
алатката се пресметува како просек од вредностите на сите избрани и соодветни градови
со подобри перформанси, како што е прикажано на следната слика.

Слика 21: Излез на релативен интензитет на енергија

Што се однесува до општинските згради, нивната потрошувачка на топлинска енергија се
смета за релевантен фактор во понатамошните анализи кои се прават со користење на
оваа софтверска алатка, бидејќи потрошувачката на електрична енергија е рангирана
повисоко во процесот на бенчмаркинг.

Потрошувачка на енергија во општинските објекти "е оценета повисока во однос на
реперите, но потрошувачката на греење е дел од трошоците кои треба да се намалат.
Обично, општинските згради користат електрична енергија само за домаќинство и
осветлување, не ја користат за греење. Во TRACE, ние избравме потрошувачка на
топлинска енергија на општинските згради за слика 18.

Втората фаза во Модулот за Приоретизација на Секторите е секторот за потрошувачка
(трошење) на енергија за секој од набљудуваните сектори, како што е прикажано на
Слика 19.



Project No. 5970 43

Слика 22: Контрола на влезни податоци на секторот за потрошена енергија

Што се однесува до контролата на градските власти Општината Василево располага со
целосна финансиска контрола врз обезбедување на услугите, набавка на средства и
развој на инфраструктурата за сите три избрани сектори.

Слика 23: Контрола на влезни податоци во градски/општински архиви
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Слика 24: Приоритизација на сектори

Врз основа на овие влезови, секторот на улично осветлување е рангиран на прво место
како приоритетен сектор од страна на TRACE. Во овој сектор, постојат три различни
типови на општински згради: образовни, објекти за социјалната грижа и општинските
административни згради.

Сепак општинскиот тим за ЕЕ потврди дека без оглед на ранг-листата на TRACE,
уличното осветлување е од највисок приоритет за општината. Рангирањето и приоритетот
беа прифатени од страна на општината. Затоа продолжуваме со проценката на секторот
за улично осветлување прво, додека секторот образование се јавува како втор приоритет.

6.2 Селекција на проекти/препораки

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

6.2.1 Улично осветлување

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

Оддел
Ниво на

компетентност/
ЕЕ можност

Опис

Финансии НИСКО Финансирање е достапно само од Општинските
фондови.Општинските власти немаат искуство во други
финансиски или партнерски механизми.

Човечки ресурси СРЕДНО Општинските власти имаат слобода да ги регулираат
елементите на градежна активност. Спроведување е во
потребата од зајакнување.

Податоци и
информации

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

Политика,
регулатива и
спроведување

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

Средства и
инфраструктура

СРЕДНО Општинските власти ги поседуваат или одржуваат
некои или сите средства на зградата. Општинските
власти ги имаат преземено физибилите студиите за
енергетска ефикасност во минатото. Планирано е
реновирање, како што е планирано и некоја нова
градба.

Слика 25: Почетна процена на препораки
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Од дадената листа, постојат неколку препораки кои не се релевантни за сегашната
ситуација во општина Василево. Василево е мала општина, и има малку јавни површини;
нема многу осветлување во сообраќајот или осветлување на уличните знаци. Поради тоа,
во понатамошните анализи, следниве препораки нема да бидат земени во предвид:

› Програма за осовременување и аудит на јавниот простор, кои се однесуваат
на јавното осветлување на згради, споменици, јавно осветлување на паркови и
друго јавно осветлување.

› Програма за осовременување и аудит за осветлување на уличните знаци

› Програма за осовременување и аудит за сообраќајните знаци и сигнали

Информациите и сознанијата добиени од дискусиите што се одржаа со тимот за
Енергетска ефикасност и општинското раководство укажаа на тоа дека, со цел да се има
ефикасен и модерен систем за улично осветлување, општината треба да заврши одреден
процес кој подразбира развивање на следново:

› Целосен попис на системот за улично осветлување и "слика" од системот
(вклучувајќи ги и локацијата, бројот и типот на столбовите, светилките,
дистрибуција низ населените места, итн.)

› Комплетен сет на техничките карактеристики на системот, со цел да се процени
кои модули и компоненти на системот треба да се модернизираат и да се направат
поефикасни.

› Систем за управување со уличното осветлување, вклучувајќи тајмери и
придушувачи, за да се обезбеди поефикасна контрола на системот.

Бр.08-966/1                                                              Совет на општина Василево
03.07.2019 претседател,
Василево                                                                                 Крсте Панев


