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На 16 август 2022 година, Владата на РСМ на предлог на Министерството за економи�а
усвои пакет препораки, мерки и задолжени�а за заштеда на електрична енерги�а до
15% во текот на претсто�ната зима. Ово� пакет мерки е наменет за домаќинствата,
бизнис заедницата, �авните институции, како и за општините и Град Скоп�е. 
   
НВО Инфоцентарот со партнерските организации Спектар од Крива Паланка, Ма�ка од
Куманово, Граѓанска иници�ата на жени од Свети Николе, Организаци�а на жени од
Струмица, АКТИВО од Велес, ЦЕД од Теарце и ЗЕУКС Тритон од Маврово и Ростуше, во
периодот септември – ноември 2022 година, спроведе мониторинг на активностите
на општините за постигнување енергетска ефикасност и економски заштеди.
   
Целта на мониторингот беше да утврдиме дали и какви чекори преземаат општините
за примена на препораките на Владата, дали активно работат на постигнување
енергетска ефикасност и економски заштеди, како и дали спроведуваат кампањи и
други активности за информирање на граѓаните за потребата и начините на штедење
електрична енерги�а. Мониторингот опфати седум општини: Куманово, Велес,
Струмица, Крива Паланка, Свети Николе, Теарце, Маврово и Ростуше.
   
До општините беше доставено детално барање за пристап до информации од �авен
карактер. Добиените податоци и документи беа анализирани, вклучително со
мониторинг и анализа на информациите об�авени на интернет-страниците на
општините. За потребите на мониторингот беа реализирани и интерв�уа со
релевантни претставници на општините, �авните установи и претпри�ати�ата.
   
Ово� мониторинг се реализира во рамките на проектот „Активни граѓани и
партиципативна демократи�а на локално ниво“, финансиски поддржан од
меѓународниот центар Улоф Палме од Шведска.

[1]Заштеда на стру�а за безбедна зима, достапно на: https://vlada.mk/node/29839 
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02. ГЕНЕРАЛНИ НАОДИ

Општините преземаат чекори за примена на препораките на Владата за заштеда на
потрушувачката на електрична енерги�а до минимум 15%.

Во повеќето општини, во �авните об�екти и на уличното осветлување, веќе се
поставени или во тек е поставување штедливи светилки. 

Некои општини веќе користат smart систем за �авно осветлување ко� подразбира
софтверска контрола на вклучување и исклучување на уличното осветлување. 

ЕВН и натаму на поголемиот дел од општините не им доставува детални податоци за
наплатата на комунална такса за �авно осветлување и затоа, општините немаат
прецизен увид во приходите.

Во голем дел од општините во тек е замената на дрвените прозорци на училиштата и
градинките со ПВЦ, како и поставување енергетски ефикасни фасади.

Повеќето општини, во административните згради и во �авните претпри�ати�а не
дозволуваат вклучување клима уреди, електрични греалки и решоа, а комп�утерите се
исклучуваат по работното време. 

Во општините се уште има малку или воошто нема фотоволтаични станици, но
речиси сите имаат во план нивно поставување.

На�често, фотоволтаичните станици се поставуваат на крововите од општинските
згради, училиштата и градинките.

Повеќето општини немаат стратегии за енергетска ефикаснот. 

Повеќето општини користат кредити на Светската банка преку Министерството за
финансии.

Повеќето општини ги намалуваат трошоците за репрезентаци�а на градоначалниците
и советите, како и за набавка на возила и мебел.

Повеќето општини не спроведуваат кампањи или други активности за информирање
на граѓаните за потребата и начините на штедење електрична енерги�а.



   Со �авното осветлување во општината, од 2019 година, управува чешката фирма ИЦС
Системи со подружница во Охрид, преку склучен договор за �авно-приватно
партнерство. ИЦС Системи се обврзала да вложи 4.7 милиони евра во поставување
ново осветлување и подобрување на мрежата на �авните прометни површини со
штедливи лед светилки и рефлектори, на 9.340 светлечки места во градот, како и да
воспостави модерен систем на управување со �авното осветлување.

   Според Комиси�ата за надзор на спроведување и реализаци�а на договорот за �авно-
приватно партнерство, потрошувачката на електрична енерги�а за �авно осветлување
во 2020 и 2021 година, споредено со 2018 година, е со просечна годишна заштеда од
56.99%.

   Во об�ектите каде што работи општинската администраци�а сè уште не се во целост
заменети живините светилки со штедливи.

   Според информациите од Општината,  ЕВН сè уште не и доставила податоци за
колку броила наплаќа комунална такса за �авно осветлување и затоа, општината нема
целосен увид во приходите.

   Нема об�екти со поставени фотоволтаици, но во план е нивно поставување на
зградите на три средни  училиштата.
Општина Куманово предвидува фотоволтаици во СОУ Гимнази�а „Гоце Делчев“, ЦОУ
„Перо Наков“ и ОСТУ „Наце Буѓони“. За таа цел, веќе спровела тендерска постапка и
склучила договор за проектирање и изведба на фотонапонски централи во вредност
од 11.999.420 денари, или околу 195 ил�ади евра.

   Во изминатите две години поставени се енергетски фасади на вкупно 5 училишта во
Општина Куманово: СОУ Гимнази�а „Гоце Делчев“, СОУ „Перо Наков“, ОСТУ „Наце
Буѓони“, ООУ„11 Октомври“, ООУ „Карпош“ (Централно Училиште во с.Умин Дол и
Подрачно Училиште во с.Љубодраг). Во 2019 година е поставена енергетска фасада на
об�ектот „Синоличка“, а во сите други об�екти на ЈОУ Детска градинка „Ангел Ша�че“
има обични фасади. 

03. КЛУЧНИ НАОДИ
      ОД МОНИТОРИНГОТ 
      НА ОПШТИНИТЕ

3.1 Општина Куманово



 Мерки за подобрување на енергетската ефикасност се преземени во ООУ „Браќа
Миладиновци “ и ООУ „Крсте Мисирков“, со замена на кровна конструкци�а 
и столари�а; замена на кровна конструкци�а во ОУ„ Магдалена Антова“ и ООУ „Кочо
Рацин“; замена на кровен прекривач во подрачно училиште „Кочо Рацин“,
с.Биљановце; замена на столари�а во ОСТУ „Наце Буѓони“; замена на кровна
конструкци�а и реконструкци�а на фасада во ООУ „11 Октомври“; реконструкци�а на
фасада во ученички дом „Професор Ми�алковиќ“; замена на систем за греење со
поставување гасна инсталаци�а и мерно регулационен сет во ЈОУДГ „Ангел Ша�че“,
об�ект „Пчелка“ и ООУ„Браќа Миладиновци“.

   Согласно информаци�ата со сет препораки и задолжени�а за намалување на
потрошувачката на електрична и топлинска енерги�а на Владата на РСМ, Општина
Куманово има изготвено Известување за препораки и задолжени�а за намалување на
потрошувачката на енерги�а за 15%.

   Општина Куманово во Програмата за заштита на животната средина за 2022 година
предвидела изработка на програма за енергетска ефикасност со буџет од 300 ил�ади
денари.

   Општина Куманово во 2021 година нема земено кредити. 

   Во 2022 година зела кредит во износ од 63.754.712 денари, или околу еден милион
евра, од Светската Банка преку Министерството за финансии, за набавка на опрема,
возила и машини за �авните претпри�ати�а.

   Трошоците за репрезентаци�а на градоначалникот и администраци�ата за 2021
изнесуваат 1.408.250 денари, а за 2022 година се 989.070,00 денари. За членовите на
Советот на Општината, трошоците за 2021 година изнесуваат 425.690 денари, додека
за 2022 година, изнесуваат само 22.480 денари.

   Општина Куманово има скратени трошоци за набавка на мебел, а со тоа се
заштедени 500 ил�ади денари.

Нема објекти со фотоволтаици, 
но во план е нивно поставување.



   Заменети се сите светилки во градското подрач�е и приградските населби според
ЕСКО модел, ко� подразбира примена на мерки за енергетска ефикасност за
остварување енергетски и финансиски заштеди преку ангажирање компани�а за
енергетски услуги ко�а �а обезбедува потребната инвестици�а, диза�нот на мерките и
одржувањето. Со договор за �авно-приватно партнерство (преку договор за �авна
набавка на услуги), Општина Крива Паланка е должна во период од 72 месеци да ги
исплати средствата од гарантираните заштеди на компани�ата, а потоа го презема
правото врз инсталираниот систем без никакви обврски кон инвеститорот. Месечната
рата за исплата изнесува близу 15 ил�ади евра.

   Општина Крива Паланка во 2021 година заменила 2.217 живини сo лед штедливи
светилки (од кои дел се смарт светилки), во рамки на договорот за ЈПП со Македонски
телеком АД за електронски комуникации-Скоп�е, за реконструкци�а на �авното
осветлување преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел.
Сите светилки се изработени по високи стандарди, имаат ниска потрошувачка, долг
век на траење (на�малку 100.000 часови), како и голема ефикасност на осветлување.
Новиот модел обезбедува енергетски заштеди со 10 пати намалена потрошувачката
на стру�а.

   И покра� енергетските заштеди, во 2022 година (заклучно со 30 октомври)
трошоците за електрична енерги�а на општината се зголемени за околу 46% во однос
на 2021 година. Од општината об�аснуваат дека зголемените трошоци се должат на
енормното зголемување на цената на електричната енерги�а.

   По барање на општината, во 2021 година, ЕВН доставила податоци за бро�от на
електрични броила за кои се собираат пари за улично осветлување. Според
согледувањата и проценките на општината, како и собраните приходи, констатирано
е дека генералноима совпаѓање со офици�ално доставените податоци од ЕВН.

   На две основни училишта и на средното училиште има поставени фотоволтаици. За
уште 5 �авни об�екти е изготвена техничка документаци�а за поставување
фотоволтаици и доставена е апликаци�а за обезбедување финансиска поддршка од
Амбасадата на Словени�а во РСМ.

  Енергетски фасади имаат 2 од вкупно 3 об�екти на Детската градинка и едно
училиште. Јавните општински об�екти немаат енергетски ефикасни фасади.

3.2 Општина Крива Паланка



Фотоволтаици се поставени 
на три училишни згради.3

   Училиштата, детската градинка и �авните об�екти во градот �а замениле дрвената со
ПВЦ столари�а, направиле кровни конструкции и спровеле други зафати за енергетска
ефикасност.

   Во општината не се вклучуваат клими, греалки, решоа, комп�утерите се исклучуваат
по работното време и др. Исто така, регулирана е потрошувачката на стру�а со
поставување та�мери, односно временско ограничување на �авното осветлување од 2
часот по полноќ.

   Општината нема стратеги�а или програма за енергетска ефикасност. Според
Програмата за заштита на животната средина за 2022 година, веќе е
изработенафизибилити студи�а за поставување фотоволтаици на �авните институции.
Предвидената изработка на физибилити студи�а за поставување хибридни панели не
е реализирана.
   
Општината отплаќа кредит од Светската банка преку Министерството за финансии,
искористен за подобрување на општинските услуги, во вредност од 52 милиони
денари. Годишно се исплатуваат по 5 милиони денари, а средствата се искористени за
изградба на 8 улици и еден мост. За отплата остануваат уште 15,5 милиони денари, во
наредните 3 години.

   Во 2022 година, градоначалникот и советот на Општината не потрошиле ниту денар
за репрезентаци�а. И во 2021 година, градоначалникот нема трошоци за
репрезентаци�а иако биле предвидени 150 ил�ади денари, а Советот потрошил само
17.360 денари или 34,72% од предвидените средства.

   Општината нема набавено мебел, скратени се патните трошоци, комп�утерско-
информатичка опрема се набавува минимално, угостителските трошоци се сведени
на минимум. Се штеди, и на гориво и на патувања. 



   На територи�ата на Општина Струмица инсталирани се вкупно 5.900 светилки, од
кои, на�големот бро� или 4.835 се штедливи (лед светилки).
   
Само на 2 од вкупно 30 воспитно - образовни об�екти има поставено енергетски
фасади.
   
Фотоволтаици се поставени само на едно училиште со �ачина од 19 киловати. Од
општината наведуваат дека овие фотоволтаици не се приклучени на системот на ЕВН,
затоа што, станува збор за автономен фотоволтаичен систем.

   Според Општината, дрвената  столари�а е заменета со ПВЦ столари�а, во сите
училишта и градинки во градот и населените места, а извршена е промена и на
старите со лед/штедливи светилки долж булеварот и во градскиот парк.

   Во текот на 2021 година, трошоците за електрична енерги�а на општината,
градинките, училиштата и за улично осветлување во градот и населените места
изнесувале 17.355.988 денари. 

   Приходите од комуналната такса за �авно осветлување во 2021 изнесувале околу 50
милиони денари, а во 2022, заклучно со септември, тие се во висина од речиси 44
милиони денари. 

   Според информациите од Општината, ЕВН не доставува податоци за електричните
броила на граѓаните и затоа општината нема увид во приходите од таксата за �авно
осветлување.

   Општина Струмица досега нема спроведено кампањи за информирање на граѓаните
за заштеда на електрична енерги�а.

   Општина Струмица, во 2021 и 2022 година, не зела никакви кредити.

   Трошоците за реперезентаци�а на градоначалникот во 2021 година изнесувале нула
денари, а во 2022 се 102 ил�ади денари.

   Не се предвидени трошоци за репрезентаци�а на Советот на општината за 2021 и
2022 година. Во 2021 и 2022 година, општината не купила автомобили, мебел и др.

3.3 Општина Струмица



     Општина Струмица има Стратеги�а за енергетска ефикасност (2019 - 2023).

   Општина Струмица, во 2021 и 2022 година, им доделила еднократна финансиска
помош на 450 граѓани (225 мажи и 225 жени), во висина од над 3 милиони денари. За
лекување и санаци�а на штети од елементарни непогоди доделени се 1.150.000 денари. 

   Според Општината, во 2022 година, од буџетските средства покриени се трошоците
за престо� во градинка на децата на 16 самохрани родители. 

Фотоволтаици се поставени
на едно училиште со јачина
од 19 киловати.19

   Општина Свети Николе, правото да �а користи мрежата за �авно осветлување, му го
доделила на �авното претпри�атие за погребални услуги.

   Погребалното претпри�атие влегува во групата мали потрошувачи и затоа, плаќа
на�ниска цена за киловат електрична енерги�а. На ово� начин, Општината овозможила
трошоците за улично осветлување да бидат пониски.

   Во општинската зграда сè уште не се заменети живините светилки со штедливи.

   Општината тврди дека штеди стру�а преку smart систем за �авно осветлување. Ово�
систем подразбира софтверска контрола за вклучување и исклучување на
осветлувањето. На то� начин се скратува времето на работа на светилките и се штеди..

   Според информациите од Општината и покра� бро�ните дописи, ЕВН се уште не и
доставува податоци за електричните броила на граѓаните и затоа, општината нема
целосен увид во приходите од наплатата на комунална такса за �авно осветлување.

   Нема об�екти со поставени фотоволтаици, но во план е нивно поставување на
општинската зграда и на училиштата.

3.4 Општина Свети Николе



Нема објекти со фотоволтаици, 
но во план е нивно поставување.

    Годишната програма за изработка на урбанистички планови на Општина Свети
Николе за 2022 е дополнета со нов урбанистички проект ко� опфаќа 5,20 хектари
површина за изградба на соларни фотоволтаични електрани – фотонапонски панели
за производство на електрична енерги�а, кои ќе се градат на зем�иште со инсталирана
моќност до 4,67 MW. 
  
   Директорките на трите основни училишта во општина Свети Николе из�ави�а дека
ги смениле прозорците и вратите во училиштата (од дрвени во ПВЦ).

   Во изминатите две години не се поставени енергетски фасади во училиштата и
градинките, иако Општината има усвоено Програма за енергетска ефикасност за
периодот 2022 - 2024 година, ко�а предвидува енергетски ефикасни фасади на
училиштата, општината и детските градинки.
 
   Во училиштата обезбедени се плински решоа, а поставени се и лед си�алици.
Употребата на греалки и други дополнителни гре�ни тела не е дозволена.
Комп�утерите се исклучуваат од штекерите кога на нив не се работи.

   Засега не се планира инсталаци�а на панели за електрична енерги�а на крововите
на училиштата.

   Во една градинка поставени се бунари за топловодно греење, а во спортската сала
заменети се живините рефлектори со лед осветлување. 

   Општина Свети Николе во 2021 година зела кредит за изградба на седум улици.
Кредитот ќе го отплатува 10 години, со гре�с период од три години, ратите му се
исплаќаат Министерството за финансии. Општината не даде информации за висината
на кредитот и ратите за негова отплата.
  
   Градоначалникот и членовите на советот, споредено со 2021 година, во 2022 година
потрошиле помалку буџетски средства за репрезентаци�а. Додека во 2021 година
потрошиле 9.400 евра, до кра�от на септември 2022 година потрошиле околу 600 евра.

   Општина Свети Николе нема набавувано возила, мебел и др., ниту во 2021, ниту во
2022 година.



   Општина Велес, правото да управува со мрежата за �авно осветлување, му го
доделила на �авното претпри�атие „Парк, спорт и паркинзи“. Oва претпри�атие влегува
во групата на мали потрошувачи и плаќа на�ниска цена за киловат електрична
енерги�а. На ово� начин, Општината овозможила трошоците за улично осветлување
да бидат пониски.

   Во општинската зграда постои флуоросцентно осветлување, кое е во категори�ата на
штедливи светилки.

   Општината поседува физибилити студи�а, а во тек е подготовка на проектна
документаци�а за изработка на smart систем за �авно осветлување. Преку ово� систем
ќе се обезбеди софтверска контрола за вклучување и исклучување на уличното
осветлување. 

   Според информациите од Општината и покра� бро�ните дописи, ЕВН сè уште не и
доставува целосни податоци за електричните броила на граѓаните. Неофици�ално,
околу 17.000 броила се во функци�а. 

   Нема об�екти со поставени фотоволтаици, но во план е нивно поставување на
општинската зграда и на училиштата.

   Директорките на петте основни училишта и четирите средни училишта из�ави�а
дека ги смениле прозорците и вратите во училиштата (од дрвени во ПВЦ). Само
Детската градинка „Димче Мирчев“, основното училиште „Васил Главинов“ и „Кирил и
Методи�“ и средното училиште „Коле Неделковски“ имаат енергетски ефикасна
фасада.

   Во изминатите две години поставена е само една енергетска фасада (ООУ Васил
Главинов) во училиштата и градинките, иако Општината има усвоено документ за
Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на Општина Велес 2022 -
2024“ година, ко�а предвидува енергетски ефикасни фасади на училиштата,
општината и детските градинки.

   На интернет-страницата на Општина Велес, нема вести за спроведени кампањи и
други активности за информирање на граѓаните за штедење на стру�а.
Загубите на Општина Велес поради високите сметки за стру�а се 500 ил�ади евра, или
30.750.000 денари. Долгот за тековните сметки за стру�а е 3,9 милиони денари или
65.000 евра.

3.5 Општина Велес



    Кредитите со кои Општина Велес се задолжила, искористени се за реконструкци�а
на уличното осветлување и за водоснабдување на езерото Младост. И двата кредити
се од Министерство за финансии на РСМ. Според податоците кои ги об�ави
Министерството за финансии, Општина Велес има доспеани, а неплатени обврски во
износ од 35.927.200 денари и недоспеани обврски во висина од 7.545.614 денари.

   Буџетот наменет за манифестаци�ата „Велешка пити�ада“ (во висина од околу 5.000
евра) зголемен е на 40.000 евра (2.500.000 денари), а во исто време скратени се
20.000 евра или 1.200.000 денари од Програмата за животна средина.

Нема објекти со фотоволтаици, 
но во план е нивно поставување.

Конкретни мерки за енергетска заштеда во Општината се следниве: одржување на
�авното осветлување и замена на изгорените неонски светилки со ЛЕД технологи�а;
заменети дрвени со ПВЦ прозорци во ПООУ „Фаик Коница”, во село Одри; одржување
на фотоволтаичните панели поставени на �авните об�екти на општина Теарце.

   Според информациите од Општината, и покра� бро�ните дописи ЕВН сè уште не
доставува податоци за електричните броила на граѓаните и затоа, општината нема
целосен увид во приходите.

   Општина Теарце од комуналната такса за �авно осветлување, од ЕВН во 2021 година
собрала 11.033.599 денари, додека за 2022 заклучно со октомври, собрала 13.475.965
денари. 

   Потрошувачката на електрична енерги�а за улично осветлување во Општина
Теарце, во 2021 година била 531.009 киловати, додека до октомври 2022 година
потрошувачката на електрична енерги�а за улично осветлување е 310.000 киловати. 

3.6 Општина Теарце



Има поставено три
фотонапонски централи 
со јачина од 15KW.

   Општина Теарце има поставено три фотонапанонски централи по 15KW на
административниот об�ект на општината, на стариот об�ект на училиштето „Кирил
Пе�чиновиќ“ и на об�ектот на училиштето „Фаик Коница”.

   Во текот на 2021 година, на уличното осветлување поставени се 900 флуоресцентни
светилки од 35 вати. Во село Слатино поставена е лини�а за улично осветлување со
должина од 500 метри.

   Општина Теарце изработила програма за енергетска ефикасност за 2022 - 2024
година, ко�а е во процес на одобрување од страна на Агенци�ата за енергетика, а има
усвоено и годишен план за енергетска ефикасност за 2022 година.

   Општината досега не спровела кампањи и други активности за информирање на
граѓани за штедењето електрична енерги�а.

   Општината Маврово и Ростуше, електрична енерги�а набавува преку тендерска
постапка за новата и старата општинската зграда, спортската сала и броилата за
улично осветлување во општината. Во 2021 и 2022 година, Општината склучила
договор со ист снабдувач.

   Училиштата и градинката се на универзален снабдувач на електрична енерги�а,
затоа што имаат помалку од 50 вработени и плаќаат стру�а по цена што �а плаќаат
малите потрошувачи. 

   ЕВН не ѝ доставува на Општината податоци за колку броила им исплаќа финансиски
средства.

   Општината, од комунална такса, лани собрала 12.075.669 денари, додека за 2022 до
октомври, собрала 11.803.373 денари.

3.7 Општина Маврово 
       и Ростуше
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Има фотоволтаици на крововите
на две основни училишта.2

   Во Општина Маврово и Ростуше има фотоволтаици на крововите на две основни
училишта (од вкупно четири основни и едно средно училиште) и на спортската сала.
Двете училишта имаат по 53 фотоволтаици, а на кровот на спортската сала има околу
20 фотоволтаици. 

   Во општината, процесот на замена на обичните со штедливи светилки е во
поодмината фаза и речиси сите светилки се штедливи, со што значително се
намалува потрошувачката на електрична енерги�а за улично осветлување. 

   Досега целосна енергетски ефикасна фасада поставена е само на едно училиште.

   Во неколку од подрачните единици на основните училишта во општината, дрвените
прозорци се заменети со ПВЦ.

   Советот на општина Маврово и Ростуше, на 26 октомври, донесе одлука за
воведување рестрикции на уличното осветлување на цела територи�а на општината,
во согласност со препораките на Владата за намалување на потрошувачката на
електричната и топлотната енерги�а за минимум 15%. 

   Во сите населени места, секо�а втора улична светилка е исклучена, а во општинската
зграда затоплувањето се одвива само преку системот на парно греење на дрва. 

   Општината нема изготвено стратеги�а за енергетска ефикасност, ниту некаков друг
документ. 

   Општината преку организиран состанок со претседателите на месните заедници,
директорите на училиштата, бизнис заедницата и со граѓаните, укажала на важноста
од штедењето електричната енерги�а.

   Општината има три кредити од Светска банка во висина од 25.490,648 денари, но не
достави податоци за нивната намена.


