ВО МИНАТОТО
СЕГА
И ВО ИДНИНАТА

Мисијата на Агенцијата за енергетика е
да го поддржува спроведувањето на
енергетската политика на Владата
преку подготовка на
 енергетски стратегии ,
 развојни планови и

ЕНЕРГЕТИКА

 програми,

со особен акцент на енергетската
ефикасност (ЕЕ) и користењето на
обновливи извори на енергија(ОИЕ).
Во 2005 година, Министерството за
животна средина, земја и море на
Р.Италија потпиша Меморандум за
разбирање за „Соработка во областа на
животната средина и одржлив развој“
со Министерството за животна средина
и просторно планирање на РМ, а во
2009 година Меморандум за соработка
за „Формирање на база на податоци за
ветерна енергија“.

Центар за информирање за се
што е поврзано со енергетиката

Локација
Ул. „Максим Горки“ број 11
Скопје

Дел од главни активности во рамките
на соработката се:
 Истражување и промовирање на
проекти
 Поддршка на националните власти
 Техничка и правна поддршка
 Финансиска поддршка за програмата
„Загревање со сончева енергија“ во
Р.Македонија
 Реализација на „Еколошкиот кампус“
на Универзитетот на Југоисточна
Европа
 Техничка поддршка за добивање на
концесија за интегрирано

Инфоцентар
за
енергетика
Енергетска
ефикасност

Агенција за енергетика на
Република Македонија

Енергетска ефикасност
ИНФОЦЕНТАРОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА Е
ОСНОВАН ОД

АГЕНЦИЈАТА ЗА

ЕНЕРГЕТИКА НА

РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА, ПРЕКУ ПОДДРШКА НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА, ЗЕМЈА И МОРЕ НА

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА.

ИНФОЦЕНТАРОТ ЗАПОЧНА СО
РАБОТА НА

06.09.2010 ГОДИНА.

ЦЕЛТА НА ИНФОЦЕНТАРОТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКА Е ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
БЕСПЛАТЕН И БРЗ ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ ЗА
ЕФИКАСНОСТ И

ЕНЕРГЕТСКА

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ

НА ЕНЕРГИЈА ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ
ЛИЦА ОД

СКОПЈЕ И ДРУГИТЕ

ГРАДОВИ ВО

РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

Енергетската ефикасност претставува
користење на помалку енергија, без да
се намали квалитетот на живеење.
Порастот на потрошувачката на
енергија во Р.Македонија во текот на
последната деценија е два пати поголем.
Причина за тоа е зголемувањето на
индустриската активност, застарени
технолошки средства и стара
инфраструктура што драстично го
забрзува неефикасното користење на
енергијата.
Спроведувањето на мерките за
енергетска ефикасност ќе резултира со
намалување на сметките за електрична
енергија. Потоа заштедените средства
може да се искористат за подобрување
на стандардот на живеење и работење
на работниците, потрошувачите и
граѓаните.
Законската рамка за енергетска
ефикасност во Р. Македонија, ја
сочинуваат:

Како да започнете со имплементирање
на енергетската ефикасност:


Кога ќе излезете од просторијата
задолжително исклучете го
светлото



Не ја држете предолго отворена
вратата на ладилникот. Така
трошите енергија и пари без
потребно



Извадете ги апаратите од штекер
кога не ги користите апаратите



Машините за перење на садови и
алишта вклучете ги само кога се
полни



Не го вклучувајте клима уредот
кога не е потребно или кога не сте
во просторијата



Заменете ги обичните светилки со
светилки кои штедат енергија



При купување на нови апарати
секогаш треба да изберете апарат
со највисока енергетска класа, А
класа.



Намалување на температурата за
само еден степен, може да ја
намали сметката за грееење и до
6%.

 Закон за енергетика
 Стратегија за развој на енергетиката
 Стратегија за енергетска ефикасност

