Договор меѓу Министерството за економија,
Австриската агенција за развој и Државниот
секретаријат за економски работи (SECO) на
Швајцарската конфедерација, за неповратен
финансиски придонес за креирање средина за
воведување енергетска ефикасност во градежниот
сектор во Република Македонија
17.07.2009 година, 10:00 часот,
Министерството за економија
Во Програмата за работа на Министерството за економија во областа на енергетска ефикасност,
во периодот од август 2009 – септември 2012 година предвидено е да се реализира Програма за
енергетска ефикасност на градежните објекти. Програмата ќе се реализира со финансиска
поддршка на Австриската влада преку Австриската агенција за развој (донатор) за што е
предвидено да се склучи Договор за неповратен финансиски придонес (грант) во износ од
1.610.000,00 EUR на Република Австрија, за креирање средина за воведување енергетска
ефикасност во градежниот сектор (згради) во Република Македонија. Во делот од грантот со
финансиски средства од 110.000,00 EUR ќе учествува и Државниот секретаријат за економски
работи (SECO) на Швајцарската конфедерација.
За да се овозможи реализацијата на оваа програма, Минстерството за економија ќе учествува и
со сопствено финансиско учесто во вкупен износ од 115.000,00 EUR за време на целокупната
реализација на програмата.
Договорот за неповратен финансиски придонес на Република Австрија и Швајцарската
конфедерација за креирање средина за воведување енергетска ефикасност во градежниот
сектор во Република Македонија, ќе биде склучен на 17.07.2009 година, во 10:00 часот во
Министерството за економија.
Министерот за економија, Фатмир Бесими, ќе го потпише договорот во име на Министерството за
економија, а г-дин Heinz Habertheuer, во име на Австиската Агенција за развој, во присуство на
австрискиот амбасадор Alois Kraut. За финансиската поддршка на Швајцарската конфедерација
во оваа програма, во истото време, ќе се склучи дополнителен договор меѓу Државниот
секретаријат за економски работи (SECO) на Швајцарската конфедерација, кој ќе го потпише
амбасадорката на Швајцарија, Nicole Wyrsch и г-дин г-дин Heinz Habertheuer, во име на
Австиската Агенција за развој.
Во Програма за енергетска ефикасност на градежни објекти се содржани следните компоненти:
Компонента 1: Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за енергетика на Републиа
Македонија;
Компонента 2: Усогласување на националната законска регулатива со Директивата на ЕУ за
енергетски карактеристики на згради и развој на потребни алатки за имплементација на
регулативата;
Компонента 3: Реализација на пилот проект за подобрување на енергетската ефикасност на
објект од јавниот сектор и
Компонента 4: Вклучување на факултетите со цел за обезбедување на одржливост на
програмата на долг период.

На меѓународно ниво определено е дека потрошувачката на енергија во градежните овјекти,
односно стамбените, деловни, јавни и административни објекти, изнесува околу 40 % од
вкупната потрошувачка на енергија. Во овој дел спаѓа енергијата за греење и климатизација,
вентилација, подготовка на санитарна топла вода и електрична енергија за осветлување.
Останатиот дел на потрошувачка на енергија, 30 % е во секторот транспорт, додека секторот
индустрија учесвува со 30 % во вкупната потрошувашка на енергија. Определено е дека и во
Република Македонија е речиси идентична распределбата на потрошувачка на енергија со
меѓународните показатели. Околу 29 % од вкупната енергија се користи во домаќинствата, а во
деловните, јавни и административни објекти потрошувашката е околу 13 %.
Со самиот показател дека околу 40 % од енергијата се користи за потребите во градежните
објекти, може да се оцени дека преземањето мерки за подобрување на енергетската ефикасност
во овој сектор има голем потенцијал за остварување на енергетски заштеди што секако ќе
придонесе кон остварување на позитивни економски ефекти како и значително намалување на
емисиите на јаглерод двооксид што е една од примарните цели кон спречување на климатските
промени.
Успешната реализација на Програмата за енергетска ефикасност на згради ќе овозможи
создавање на услови, од законодавен и институционален аспект, за преземање мерки за
зголемување на енергетската ефикасност кај зградите во Република Македонија.

