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Вовед

Регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) се соочува со 

многу проблеми во енергетскиот сектор, како ре-

зултат на неговата бурна историја, која резулти-

раше со инфраструктурни штети и стагнација или 

назадување на националните економии. Најчесто 

погрешно се претпоставува дека енергетската сиро-

маштија ги има истите карактеристики во целиот 

регион, без оглед на културните, климатските и 

политички услови. Преку пракса и истражување се 

покажа дека регионалните и историските разлики 

играат значајна улога во ширењето и карактерис-

тиките на енергетската сиромаштија[1]. Несакани-

те ефекти на енергетската сиромаштија се особено 

евидентни во Југоисточна Европа.

Зголемувањето на цената на енергијата претставу-

ва значајна општествена и политичка тема во цела 

Европа.[2] Преминот кон либерализиран енергет-

ски пазар, без поставени механизми за заштита, е 

особено тежок за луѓето во земјите кои веќе го за-

почнале процесот на либерализација, што ги пра-

ви ранливи и без алатки за справување со зголему-

вањето на цените како резултат на многу години 

на регулирани и во голема мера субвенционирани 

цени на енергијата како и неефикасен станбен 

фонд[2][3][4][5]. Иако цените во Југоисточна Европа 

се се’ уште значително пониски отколку во ЕУ (како 

што е прикажано на Слика 1), со отстранување на 

државната регулација и преминот кон либерали-

зирани енергетски зголемувања на цените може да 

се очекува дека најверојатно, оваа ситуација ќе соз-

даде значителни проблеми во покривањето на ос-

новните потреби за енергија [4] [3] [6] [7]. Процесот 

на либерализација не е проблем сам по себе, сепак, 

мора да се спроведува со соодветни механизми за 

заштита за да се овозможи непречена транзиција.

Ако продолжат сегашните трендови веројатно е 

дека со либерализацијата на пазарот на електрич-

на енергија и отстранување на механизмите за 

контрола на цените ќе се затвори “ценовниот јаз„ 

(Слика 1). Како резултат на тоа, без соодветна заш-

тита на ранливите групи на потрошувачи и значи-

телни инвестиции во енергетска ефикасност, мно-

гу луѓе ќе се турнат во енергетска сиромаштија. 

Ова ќе ја доведе ЈИЕ во една неодржлива, нездрава 

и опасна иднина.

Фото: Ласта Славичек
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Живеењето во енергетска сиромаштија е 

докажано дека има негативни ефекти врз 

здравјето на луѓето, од голема распростра-

нетост на белодробни болести до зголему-

вање на бројот на смртни случаи во зима 

и влошено ментално здравје1[9][10][11][12].

Иако одамна е потврдено дека континуирани 

зголемувања на трошоците за енергија ги турка-

ат домаќинствата во енергетска сиромаштија, 

особено кога тоа е комбинирано со неефикасни 

услови за домување, стари апарати за домаќин-

ство и ниски примања, до сега имало само лими-

тирани обиди да се имплементираат ситемски 

механизми за заштита на ранливите потрошува-

чи во ЈИЕ.  Погодените домаќинства се принуде-

ни да бираат помеѓу храна и основни енергетски 

1 Ова се смртни случаи кои се директно поврзани со 
ладното време. Ова се луѓе кои генерално веќе имаат 
некакви здравствени проблеми, но кај кои вообичаено 
не би се очекувало смрт во текот на ладниот период.[13]

услуги. Како резултат на тоа тие често мораат 

да живеат во неадекватни услови и да користат 

алтернативни горива. Најчесто преминот е кон 

биомаса (огревно дрво), кое иако е подобро кога 

станува збор за емитирањето на емисии и цените 

на чинење, веќе претставува сериозна закана за 

регионалните шуми поради слабите механизми 

на контрола на сечата, како и нелегалната сеча и 

продажба на огревното дрво. 

Отшумувањето е проблем кој се зголему-

ва во цела Југоисточна Европа. Неспо-

собноста на владите да ја адресира-

ат енергетската сиромаштија во Југо-

источна Европа ја зголемува заканата 

од отшумување, бидејќи нелегалната 

сеча од страна на ранливите потрошу-

вачи се смета како единствена опција 

за преживување на студените зими[14].

СЛика 1, Цени на електрична енергија за домаќинства на Западен Балкан споредени 

со ЕУ цени за периодот 2013-2015 во евроценти по kWh (Модифицирано од [8])
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Со повеќе од 30 години истражување во полето на 

енергетската сиромаштија, има обиди за широка де-

финиција на ранливите потрошувачи и универзал-

на дефиниција на енергетска сиромаштија, но се-

пак нема конзензус за тоа како да се мери распроста-

нетоста на енергетската сиромаштија или пак како 

експлицитно да се дефинираат ранливите групи. 

Што е уште поважно, нема целосен водич за тоа како 

поединечни региони или држави треба да го адре-

сираат ова прашање.

Со тоа што ЕУ не може да обезбеди дефи-

нитивно решение или пак јасна насока 

за тоа како да се бориме со овој проблем, 

треба да биде од интерес на владите од 

најпогодените земји, тие од ЈИЕ, да пре-

земат самите иницијатива и да бидат 

пример бидејќи ова е единствен начин 

да овозможат одржлива, здрава и еко-

номски стабилна иднина на нивните 

граѓани.

што е енергетска 
сиромаштија?
Дефинирањето на енергетската сиромаштија пре-

дизвикуваше и уште предизвикува многубројни де-

бати[15][16][17][18][19][6][20][21].

Енергетска сиромаштија, генерал-

но земено, претставува неможност на 

домаќинството да обезбеди адекватни 

количини на енергија во домот – за да 

си овозможат да животниот простор го 

држат адекватно топол и добро освет-

лен, да имаат пристап до различни 

енергетски услуги и да можат да си доз-

волат доволни количини на енергија за 

секојдневните потреби.

Она што е тешко да се дефинира е што претставува 

“адекватно„. Адекватно затоплување може да биде, 

и често се дефинира како оптимална температура 

за здравје, која според СЗО е 21 степен Целзиусов во 

собите во кои се седи/живее и 18 степени во другите 

соби. Сепак, голем дел од она што е воочена удобност 

е културно детерминирана што ја прави прецизна-

та дефиниција тешка. Енергетската сиромаштија е 

Фактори енергетскате сиромаштије

Енергетски факториЕкономско  
и 

социодемографските фактори

Здравје:

• Психичко
• Физичко

Енергетска класа, 
проценки и 
илустративни 
индикатори:

• Изолација;
• Влага;
• Мувла;
• Провев;
• Систем на 

греење

Енергетски 
системи:

• Греење;
• Ладење;
• Домашна топла 

вода;
• Осветлување;
• Перење;
• Друго.

Демографија на 
члленовите на 
домаќинствата:

• Број
• пол
• години

Финансиски аспекти:

• Приход
• Енергетски 

трошоци
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комплексно прашање, во која многу фактори одре-

дуваат дали домаќинството ќе се соочи со негатив-

ни влијанија (Слика 2). Сфаќањето на енергетската 

сиромаштија е од централно значење за сите напо-

ри таа да се ублажи. Ова бара структуриран пристап 

кон начинот на кој се дефинира енергетската сиро-

маштија, на кој таа се мери, следи, нотира[22].

Дефинирање на енергетската сиромаштија на на-

чин на кој може да се мери и следи е тешка зада-

ча која бара детално истражување[23]. Не постои се-

опфатна дефиниција во ЕУ[19], само ограничен број 

на земји членки на ЕУ имаат официјални дефини-

ции за енергетска сиромаштија[6], додека во исто 

време се проценува дека околу 11% од населението на 

ЕУ е енергетски сиромашно[24]. Некои дефиниции 

ја опишуваат енергетската сиромаштија како недос-

таток на пристап до современи енергетски услуги - 

електрична енергија и чисти извори на готвење[25] 

[26]. На енергетската сиромаштија исто се гледа како 

на неможност да се задржи топлината во домот на 

социјално и материјално-одржливо ниво, која е раз-

виена врз основа на претпоставката дека сиромаш-

тијата е “недостаток на пристап до ресурсите и не-

мање на можности„[23]. Во јавноста во Југоисточна 

Европа и политичкиот дискурс на енергетската си-

ромаштија најчесто се користи дефиницијата на Бо-

ардман, во која се наведува дека едно домаќинство е 

енергетски (горивно) сиромашно, ако треба да пот-

роши повеќе од 10 отсто од своите приходи на тро-

шоци за енергија со цел да се задржи соодветна то-

плина во домот[27], [28]. Важно е да се разјасни дека 

дефиницијата на Боардман користеше моделирање 

за да се утврди потребната количина на енергија и 

трошоците поврзани со неа, а не вистински објаве-

ни податоци. Во регионот на ЈИЕ, ова најчесто пре-

дизвика погрешни толкувања во медиумите и во де-

батите на високо ниво за енергетска сиромаштија, 

каде што е често неправилно се толкува како апсо-

лутен прагот од 10% базиран на реалните сметки и 

мониторираната потрошувачката на енергија. Про-

ценки на енергетска сиромаштија врз основа на 

таквите претпоставки се проблематични.

Дефиницијата на Боардман беше користена во Ве-

лика Британија за национална статистика и сле-

дење на енергетската сиромаштија до 2013 година, 

кога поголемиот дел од земјата се префрли на прис-

тапот на ниски приходи, високи цени (LIHC). Мето-

дот на LIHC смета дека за да домаќинството е енер-

гетски (горивно) сиромашно, треба трошоците за 

енергија да се над просекот, а приходот што остану-

ва на располагање на домаќинствата по плаќање-

то на своите трошоци за енергија, би го турнало 

домаќинството под прагот на официјалната сиро-

маштија. Главната разлика со дефиницијата на 

Боардман е дека LIHC прави споредба со нацио-

налниот просек на трошоци и приходи, земајќи 

ги во предвид бројот на членови во домаќинството 

кои имаат ниски примања и високите трошоци за 

енергија, како и длабочината на енергетската сиро-

маштија во тие домаќинства.

Се’ поголем број истражувања покажуваат дека раз-

лични комбинации на показатели треба да има-

ат улога во проценката на енергетската сиромаш-

тија[6] [29] [30]. Што се однесува до Југоисточна Ев-

ропа, иако не постои јасна дефиниција и нацио-

нална статистика достапни за да се стави фокус на 

енергетската сиромаштија, јасно е дека многу до-

маќинства живеат во супстандардни и несоодвет-

ни услови како резултат на неможноста да ги пла-

тат своите сметки за енергија или да инвестираат 

во подобрување на енергетската ефикасност.

Лицата на енергетска сиромаштија на Балканот се 

тие кои живеат во екстремно тешки животни усло-

ви и потребна е ургентна акција без реазлика на де-

финицијата за енергетска сиромаштија и нејзини-

от праг. 

Додека се чека да науката дојде до опш-

топрифатлива дефиниција за да се овоз-

можи мерење и мониторирање на про-

блемот, потребно е да се утврдат и 

имплементираат мерки за заштита на 

најранливите граѓани. 
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кој е ранлив 
на енергетска 
сиромаштија?
Сегашната практика дефинира специфични групи 

кои се ранливи и кај кои има поголема веројатност 

дека ќе бидат енергетски сиромашни и ги фокуси-

ра политиките на нив. Добро таргетирање на по-

литиките на секоја одредена ранлива група е клу-

чот за успехот.

Ранливи групи се оние кои во согласност 

со економските и социо-демографски 

и енергетски индикатори поврзани со 

нивните домаќинства, имаат поголема 

веројатност да станат енергетски сиро-

машни отколку општата популација

На пример, утврдено е дека корисници на социјал-

на помош се значително повеќе енергетски сиро-

машни од просекот, и дека еднородните домаќин-

ства се со поголема веројатност да бидат енергетски 

сиромашни отколку оние со двајца родители. Пен-

зионерите се почесто енергетски сиромашни откол-

ку вработените лица[30] [31] [32] [33]. Постарите луѓе 

често се под влијание на енергетската сиромаштија 

бидејќи на нив може да им треба повеќе греење во 

домот од другите од физиолошки причини и би-

дејќи тие го поминуваат поголемиот дел од време-

то дома за разлика од вработеното население [31]. 

Оваа група е исто така најпогодена од вишокот на 

смртни случаи во текот на зимата. Постарите, по-

вредени, болни и еднородните семејства се со по-

голема веројатност да бидат енергетски сиромаш-

ни отколку општата популација.

Исто така важно е да се знае дека тоа што одреде-

но домаќинство припаѓа на одредена ранлива гру-

па не значи дека е лицето или целото домаќинство 

енергетски сиромашно.  Иако пензионерите има-

ат потешкотии во покривањето на нивните основи 

енергетски потреби – најчесто поради ниски при-

мања и староста на станбениот фонд – има многу 

кои се пензионирани и живеат во солидни живот-

ни услови.  Важно е да се знае ова кога се дизајни-

раат политиките и механизмите бидејќи неточно 

таргетирање може да доведе до неефикасно корис-

тење на државниот буџет и непостигнување на по-

сакуваните ефекти.

Додека владите од ЈИЕ се мачат да ги прилагодат 

своите политики со ЕУ легислативата, ЕУ не дава 

јасни насоки за тоа како да се постапува со енергет-

ската сиромаштија или пак со прашањето на ран-

ливоста. Европската комисија препознавајќи дека 

проблемот на  енергетската сиромаштија е во по-

раст и дека нема јасна рамка, воспостави во 2013 го-

дина Работна група за ранливи потрошувачи. Ра-

ботната група беше формирана со цел да дава ква-

литативен и квантитативен преглед на различни-

те аспекти на ранливоста и да дава препораки за 

дефинирање на ранливите потрошувачи во енер-

гетскиот сектор[7]. Оваа група заклучи дека не е воз-

можно да се има единствена дефиниција за ранли-

ви потрошувачи што ќе важи за целата ЕУ.

Што се однесува до легислативата на ЕУ, идејата за 

енергетска сиромаштија влезе во правната рамка 

на ЕУ за прв пат во таканаречениот “Трет енергет-

ски пакет„ каде што заштитата на ранливите енер-

гетски потрошувачи прв пат беше дефинирана со 

СЛика 4, шпорет на дрва (фотографијата 

е сликана во Хрватска за време 

на теренските посети)
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цел да се намали енергетската сиромаштија. Врз 

основа на Директивите за внатрешниот пазар на 

ЕУ за електрична енергија (2009/72/EC) и природен 

гас (2009/73/EC), земјите членки мораат да ја дефи-

нираат енергетската сиромаштија и да ги зашти-

тат ранливите енергетски потрошувачи. Директи-

вата за внатрешниот пазар на електрична енергија 

(2009/72/EC) вели дека енергетските регулатори тре-

ба да бидат оспособени да придонесат да се обезбе-

ди висок стандард за универзални и јавни услуги 

во согласност со отворениот пазар, како и целос-

но ефикасни мерки за заштита на потрошувачи-

те. Директивата за енергетска ефикасност (2012/27/

EU) вели дека земјите членки треба да овозможат 

да се вклучат, во рамките на нивните национални 

системи за мерки за енергетска ефикасност задол-

жителни за нивните комунални претпријатија, об-

врски во однос на реалзација на социјални цели – 

особено со цел да се обезбеди пристап до енергет-

ска ефикасност на ранливите потрошувачи. Оста-

нува на тоа да секоја влада посебно го најде својот 

начин за тоа како да се справи со ова комплексно 

прашање.

Во обид да се потенцира сериозноста на пробле-

мот со енергетската сиромаштија во ЈИЕ и за да 

се илустрираат тешкотиите со кои погодените се-

мејства се соочуваат, беа направени анализи во 

сите седум земји (Македонија, Хрватска, Босна 

и Херцеговина, Косово, Србија, Албанија, Црна 

Гора). Бидејќи во некои ситуации податоците се 

доста лимитирани поради финансиски ограничу-

вања, овие анализи даваат лимитирани резултати. 

Сепак, иако е невозможно да се престави вистин-

ската големина на проблемот или пак да се потен-

цираат сите погодени домаќинства базирано на 

овие резултати, тие сепак се индикативни за сери-

озноста на овој проблем и претставуваат ургентен 

повик за итна акција

Македонија
Генерални информации

Според резултатите од Анкетата за приходите и ус-

ловите на живеење од 2014 година, процентот на 

населението кое живее во сиромаштија е намален 

од 26.2% во 2012 година на 24.2% во 2013 година на 

22.1% во 2014 година. Сепак, процентот на домаќин-

ствата со проблеми како кров кој протекува, ѕидо-

ви, подови со влага, прозорци кои скапуваат или 

подови кои се кренале пораснал од 14.1% во 2012 го-

дина на 15.3% во 2014 година. Исто така бројот на 

оние кои сметаат дека нивните домови се претем-

ни всушност пораснал од 4.2% во 2012 година на 

4.5% во 2014 година. Истата анкета исто така вели 

дека 9.8% од сите вработени лица се сиромашни, 

40.4% од сите невработени, 8.4% од исте пензионе-

ри и 26.1% од другите неактивни лица се исто така 

сиромашни[34]. 

Стапката на невработеност во Македонија е 24.4%, и 

е важно да се напомене дека само 39.9% од сите ра-

ботоспособни жени се вработени споредено со 60.1% 

од машката работна сила. Ова е важно бидејќи же-

ните се тие кои најчесто можат да страдаат од нега-

тивните ефекти на енергетската сиромаштија би-

дејќи поголемиот дел од времето го поминуваат во 

неадекватни домашни услови[35].

Потпишувањето на Меморандумот за разбирање на 

социјалните прашања во контекстот на Енергетска-

та заедница на Југоисточна Европа ја даде легална-

та основа за развој на концептот на енергетска си-

ромаштија во македонското законодавство и за пре-

земање на мерки за заштита од ефектите на енер-

гетската сиромаштија. Иако нема официјална де-

финиција за енергетска сиромаштија, во Македо-

нија поимот “енергетска сиромаштија„ е споменат 

во постоечката легислатива. Ова не е случај со по-

веќето земји од ЈИЕ.
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Ранливоста и енергетската 
сиромаштија во 
националната легислатива

Една од главните цели на Стратегијата за развој 

на енергетиката (СЛ 61/2010) е дека се подготвува 

и спроведува програма за поддршка на социјално 

ранливите потрошувачи, покажувајќи дека енер-

гетската сиромаштија се признава како приоритет-

но прашање. Оваа стратегија исто така појаснува 

дека сегашната цена на електричната енергија ги 

субвенционира сите домаќинства, што значи дека 

најсиромашните 20% добиваат само 3% од субвен-

циите. Затоа, достигнувајќи пазарна цена на елек-

тричната енергија е поставено во Стратегијата како 

услов за подобра заштита на социјално ранливите 

потрошувачи и намалување на потрошувачката на 

енергија.

Стратегијата споменува два модели за поддршка на 

социјално загрозените потрошувачи на електрич-

на енергија: блок-тарифи и таргетирани субвен-

ции. Блок-тарифи воведуваат ниска цена на елек-

тричната енергија (под реалните трошоци) за со-

цијално загрозените домаќинства кои ќе бидат по-

криени од страна на повисока цена на електрична-

та енергија платена од други корисници. Таргети-

рани субвенции се во форма на ваучери со кои со-

цијално ранливите потрошувачи плаќаат за елек-

трична енергија. Слабоста на двата модели е објек-

тивно утврдување на социјално ранливите потро-

шувачи. Со оваа стратегија се препорачува втори-

от модел, така што наместо со ваучери, сметките 

директно се субвенционираат со буџетски средства 

за примателите на социјална помош. Покрај тоа, 

Стратегијата препорачува подобрување на финан-

сирањето на енергетската ефикасност од страна на 

државата за социјално загрозените домаќинства, 

како и поддршка на резиденцијалната енергетска 

ефикасност на домаќинствата со средни приходи, 

со цел да се спречи пад на нивниот животен стан-

дард. Стратегијата проценува дека 15-20 милиони 

евра буџетски средства треба да бидат потрошени за 

реализација на програмата за социјална енергија.

Законот за енергетика од 2011 ја споменува енергет-

ската сиромаштија во членот 9, во кој се вели дека 

енергетската политика треба да овозможи, меѓу 

другото, мерки за заштита на граѓаните од енергет-

ска сиромаштија. Овој закон, исто така, посветува 

цел член само на енергетската сиромаштија: Член 

14: “Заради спроведување на социјалната заштита 

од енергетска сиромаштија на граѓаните, Владата 

на Република Македонија, на барање на министер-

ството, во соработка со министерството надлежно 

за социјална заштита, донесува годишна програ-

ма за намалување на енергетската сиромаштија, 

во која, меѓу другото, се предвидува субвениони-

рање на потрошувачката на енергија и енергенти 

за одделни домаќинства; видовите на енергија и 

енергент кои ќе бидат предмент на субвенцијата, 

поефикасно користење на енергијата, начинот на 

спроведување на мерките, изворите на буџетски и 

други средства за финансирање на мерките и орга-

ните одговорни за реализација на мерките.„

Во 2010 година беа воведени месечни субвенции 

за потрошувачка на енергија (електрична енер-

гија, огревно дрво, јаглен, нафта за греење на до-

маќинствата и централно греење) од 600 денари 

(9,8 евра)  за домаќинства кои имаат право на со-

цијална парична помош и постојана парична по-

мош. Барањата за квалификуваност за програмата 

велат дека потрошувачите треба да ја платат пот-

рошената енергија во времетраење на програмата 

и дека тие ќе го изгубат правото на овие субвенции 

за енергија во случај да немаат право на социјал-

на парична помош или постојана парична помош. 

Оваа мерка продолжи и во 2011 година и во првата 

половина на 2012 година. Од август 2012 година ме-

сечниот износ се зголеми на 700 денари (11,4 евра), 

придружено со образложение дека од оваа субвен-

ција околу 20.000 домаќинства имале корист до-

сега и дека со тоа зголемено субвенционирање на 

домаќинствата тие ќе можат да покријат околу 170 
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KWh електрична енергија, или околу 50% од вкуп-

ната нивна потрошувачка. Оваа мерка продолжи 

и во 2014 год. како и во 2015 год. Во 2015 година суб-

венционираната сума беше 700 и 800 денари - 700 

денари за покривање на сметките од 1ви јануари 

до 30 јуни 2015 година и 800 денари (13 евра) за по-

кривање на сметките од 1 јули до 31 декември. Вкуп-

ната сума предвидена за оваа мерка во 2015 година 

беше 1,309,620 евра. Овие средства се издвојуваат од 

државниот буџет.

Со Програмата за реализација на Стратегијата за 

развој на енергетиката (Службен весник 50/2013), 

што е акционен план на Стратегијата, предвидени 

се повеќе комплексни сет на мерки кои се однесува-

ат на социјално ранливите потрошувачи. Една од 

мерките е програма за субвенционирање на заме-

на на старите печки и набавка на нови ефикасни 

печки особено за социјално загрозените домаќин-

ства, која се случи во 2012-2013 во рамките на Ми-

нистерството за економија. Таа, исто така предви-

дува зголемување на субвенциите во Програмата 

за субвенционирање на потрошувачката на енер-

гија. Други планирани мерки вклучуваат едука-

ција и промоција на енергетската ефикасност, фи-

нансиска поддршка за домаќинствата подготвени 

да инвестираат во енергетска ефикасност, намалу-

вање на даноците за инвестирање во енергетската 

ефикасност како ефикасни печки на биомаса, сон-

чеви колектори итн. Стратегијата за обновливи из-

вори на енергија не се бави со прашањето на енер-

гетска сиромаштија во детали. Сепак, кога се збору-

ва за биомаса, се споменува дека треба да има суб-

венции за замена на старите печки и набавка на 

нови ефикасни печки особено за социјално ранли-

вите потрошувачи.

Стратегијата за енергетска ефикасност (Службен 

весник 143/2010), што предвидува цел на 9% заш-

теда на енергија во финалната потрошувачка на 

енергија до 2018 година во споредба со просечната 

потрошувачка на енергија во земјата во периодот 

2002-2006 година, е повеќе посветена на социјално 

ранливите потрошувачи. Таа јасно ја идентифику-

ва енергетската ефикасност како оптимална мер-

ка за справување со енергетската сиромаштија. 

Предвидените социјални мерки се подобрување на 

енергетската ефикасност во социјалното домување, 

блок-тарифи за електрична енергија, како и вове-

дување на мерење во централното греење, заме-

на на старите печки на огревно дрво со енергетски 

ефикасни печки, соларни системи, воведување на 

енергетски кодекси за градежни објекти и слично. 

Социјалните станови, исто така, се приоритет во 

оваа стратегија. Владата е таа која треба да ја презе-

ме водечката улога во спроведувањето на оваа стра-

тегија и средствата треба да се обезбедат, меѓу дру-

гото, од Фондот за енергетска ефикасност.

Првиот национален акционен план за енергет-

ска ефикасност (НАПЕЕ) јасно наведува дека тар-

гетираната социјална помош за граѓаните со ни-

ски примања и изградба на социјални станови за 

СЛика 5, Број на членови по 

домаќинство и вид на градби за ранливи 

категории на граѓани (број = 206)

Број на членови во домаќинството

вид на градба

Нема одговор

Стан 

Фамилијарна куќа
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најзагрозените домаќинства е значително повеќе 

соодветно решение за достапност на енергија на 

долг рок од субвенциите. Таа, исто така има пред-

видено и амбициозен проект - 7000 социјални ста-

нови до 2020 година со применети енергетски ефи-

касни мерки за социјално загрозените домаќин-

ства. НАПЕЕ, исто така, предвидува донесување на 

подзаконски акти за енергетска ефикасност во гра-

дежниот сектор. Таа, исто така наведува дека вове-

дувањето на нови високо ефикасни печки ќе ја на-

малат потрошувачката на огревно дрво. НАПЕЕ, 

исто така, ја нагласи потребата за понатамошно 

подигање на свеста преку информативни кампањи 

за мерките за подобрување на енергетската ефи-

касност. Во однос на финансиите, предвидени се 

субвенции за сончеви колектори и формирање на 

Фонд за енергетска ефикасност.

Вториот НАПЕЕ ја идентификува главната цел на 

политиката на енергетската ефикасност - и цело-

купниот енергетски сектор - како да се обезбеди 

одржлив развој на државата во целина и енергет-

скиот сектор. Еден од условите за тоа, според Ак-

циониот план, е заштита на ранливите потрошу-

вачи поради зголемувањето на цените на енергија-

та. Националната стратегија за намалување на си-

ромаштијата и социјалната исклученост бара вос-

поставување на индикатори за следење на енергет-

ската сиромаштија, на варијаблите кои ја условува-

ат енергетската сиромаштија, како и индексот на 

енергетската сиромаштија, истовремено барајќи 

спроведување на мерки за намалување или уки-

нување на причините за енергетската сиромаш-

тија[36]. Поголемиот дел од мерките за енергетска 

ефикасност се спроведуваат на локално ниво и се 

обврска на општините. Сепак нема официјални по-

датоци за просечната годишна стапка на спроведу-

вање на мерките за енергетска ефикасност на на-

ционално или локално ниво.

За разлика од законите за енергетскиот сектор, 

Законот за социјална заштита (Службен весник 

79/2009) наведува дека спречувањето и намалу-

вањето на социјалниот ризик за јавноста мора да 

биде обезбеден преку мерки за субвенционирање 

на потрошувачката на енергија и други комунал-

ни услуги.

Поглед во реалноста

Податоците за потрошувачката на енергија и усло-

вите на домување беа добиени од анализата на 206 

домаќинства во Македонија2. Селекцијата на до-

маќинствата беше направена во соработка со Цр-

вениот крст на општината Гази Баба каде што по-

веќето од теренските посети и анкетите беа напра-

вени. Анализата на собраните податоци покажува 

дека повеќето од посетените домови имаат од 3 до 

5 членови и дека повеќето живеат во домови изгра-

дени пред 35 до 60 години  (59%), (слика 5)

2 Теренските посети беа направени во рамките на 
проектот РИЧ од страна на Македонскиот центар за 
енергетска ефикасност МАЦЕФ http://macef.org.mk/ 

СЛика 6, Случаи на провев и мувла во 

македонските домаќинства (број=206)

провев

мувла

   Да                                       Не                          Парцијално                   Нема одговор

   Да                                                      Не                                           Нема одговор

http://macef.org.mk/
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Слично како и во другите земји, повеќето од до-

маќинствата се одлучија да го намалат животниот 

простор во зима од просечните 85 m2 на 70 m2 кои се 

греат. 40% од градбите немаат изолација и 13% има-

ат изолација само на ѕидовите и тоа по различни 

стандарди. Ова комбинирано најповеќе со греење 

на печки кои користат огревно дрво (47%) или пак 

електрични греалки (18%) укажува на високо ниво 

на неефикасност и недомаќинско трошење и гу-

бење на топлинската енергија. Просечното посете-

но домаќинство троши 5,295 kWh електрична енер-

гија споредено со националниот просек од 5,423 

kWh (Слика 3). Посетените домаќинства годишно 

просечно трошат по 12,571 kWh на топлинска енер-

гија, што е два пати пониско од студиите на случај 

во хрватскиот пример. Ова најверојатно може да се 

објасни со потоплата клима во Македонија.

Слично на други земји со потопли и посуви клими, 

мувлата не преставува посебен проблем дури и во 

енергетско сиромашни домови. Сепак, провевот, 

кој што најчесто е од неефикасни градби (немање 

изолација) и еднинечно застаклени стари прозор-

ци, е присутен во 45% од испитаните домаќинства. 

Главни чекори за Македонија
• Да се прошири дефиницијата за ранливи пот-

рошувачи за да се таргетираат корисниците 

на електрична енергија, гас и огревно дрво и 

да се промени фокусот од финансиски мерки 

на поддршка на подобрувања на енергетска-

та ефикасност во домовите на овие ранливи 

домаќинства; 

• Да се дефинира енергетската сиромаштија за 

да се овозможи мониторинг на влијанието на 

имплементираните мерки.

Препораки
Препораки за регионот, националните 

влади и ЕУ3

• Да се продолжат разговорите за де-

финирање на енергетската сиромаш-

тија – на национално, регионално и 

ЕУ ниво;

• Да се развијат и усвојат национал-

ни, регионални и ЕУ индикатори 

за мониторирање на енергетската 

сиромаштија; 

• Да се направат детални анализи на 

проблемот на национално ниво во со-

работка со националните заводи за 

статистика; 

• Да се овозможат јавно достапни и лес-

но достапни национални статистич-

ки податоци за енергетската потро-

шувачка и условите на домување (на 

годишна основа); 

• Да се подобри прибирањето на пода-

тоци базирано на одбрани индикато-

ри за да резултатите бидат споредли-

ви помеѓу земјите, промените мони-

торирани со текот на времето и ста-

тистиките за енергетска сиромаштија 

постојано мониторирани;

3 Препораките се изградени на основа на оние 
презентирани и дискутирани на Конференцијата 
за енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа 
организирана во рамките на проектот REACH во 
Европскиот парламент на 1ви јуни 2016 година[1] и 
ги земаат во предвид резултатите од пилот посетите 
имплементирани во сите седум земји во рамките на 
проектите SEE SEP, REACH, REACH CEI и With knowledge 
to warm home (Со знаење до потопол дом). 
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• Да се подобрат дефинициите за ран-

ливите категории на граѓани на на-

ционално, регионално и ЕУ ниво.

Финансиската поддршка треба да 

се користи како мерка за поддршка 

и компензација на плаќањето на 

сметките за енергија откако сите 

трошковно ефективни опции за 

енергетска ефикасност веќе ќе 

бидат имплементирани. Ова не 

треба да биде првата мерка бидејќи 

не допринесува за целосното 

подобрување на квалитетот на 

животот и не промовира рационално 

користење на енергијата.

Енергетската сиромаштија треба да биде 

вклучена во националните програми со 

тоа што ќе се користат следниве мерки 

како водич:

• Евтини мерки за енергетска ефикас-

ност и заштеди на енергија (ефикасно 

внатрешно осветлување, оневозможу-

вање на провевот кај вратите и про-

зорците, рефлективни фолии за ра-

дијаторите, термостати итн.);

• Замена на апаратите за домаќинство 

(“старо за ново„);

• Замена на неефикасните системи 

на греење (со користење на обновли-

ви извори на енергија каде што е тоа 

возможно);

• Различни нивоа на реновирање на 

целосните градби:

• Замена на прозорците 

и вратите;

• Изолација на покривот;

• Изолација на ѕидовите;

• Изолација на подовите;

• Целосно реновирање на 

градбите чии што жители 

се ранливи треба да биде 

промовирано и ако е 

возможно во случај на 

голема руинираност на тие 

домови да бидат земенети 

со други живеалишта;

• Субвенции за инвестиции во енергет-

ски ефикасни мерки со високи стап-

ки на ко-финансирање и систем за 

поддршка за пополнување на папи-

рологијата и строги критериуми за 

подобност;  

• Минимизирање на бирократијата;

• Заеми без камата за целосно 

реновирање;

• Реновирање на сите социјални ста-

нови кои што се во сопственост на 

државата; 

• Сите нови социјални станови да би-

дат со ниско ниво на потрошувачка 

на енергија; 

• Кампањи за “енергетска писменост“ 

за ранливите групи.
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