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Чекор п
по чекор
р до ефи
икасно ул
лично осветлув
о
вање
Трошоцитте за ул
личното осветлувањ
о
ње може да досттигнат 30--50% од вкупната
а
потрошув
вачка на електрична енер
ргија на општините. Најноовите технолошки
и
достигнув
вања во ЛЕД те
ехнологија
ата, нуда
ат големи заштед
ди со релативно
р
о
прифатли
иви перио
оди на пов
врат на ин
нвестиција
ата. Но, ра
азвојот на ЛЕД техн
нологијата
а
сеуште не
е е завршен и се оч
чекуваат п
поголеми подобрува
п
ања на перрформанс
сите.
Крајно вр
реме е општините да
д делува
аат: скоро 80% од постоечкит
п
те улични светилки
и
„ќе мора да се зам
менат“ до 2017 годи
ина, од пр
роста прич
чина што нема пов
веќе да се
е
дуваат. Со
о оглед на тоа ш
што обнов
вувањето на уличчното осветлување
е
произвед
значително ја зголемува енергетска
е
ата ефика
асност и ги намал
лува трош
шоците за
а
ија и одрж
жување, по
отребни се
е значител
лни фина нсиски средства за
а
електрична енерги
првичнатта инвести
иција. Тоа е голем п роблем за
а многу оп
пштини.
оговорите за гаран
нтирање на
н енерге
етски караактеристикки (ДГЕК))
Во овој сслучај, до
може да
а бидат решение:: инвести
ициите за
а енергеттска ефиикасност се пред-финансир
рани и реа
ализирани
и од компа
анија чија дејност е понуда наа енергетс
ски услуги
и
(ЕСКО). Годишнитте заштед
ди на ен ергија и смалени трошоци за одрж
жување ја
а
покриваа
ат инвестицијата и гл
лавните ттрошоци.
држи такан
наречен че
екор прир
рачник за оопштините и ЕСКО
О
Овој докуумент сод
екор по че
компании
ите за примена на ДГЕКД
прое
екти за улично осветление.

Проект за ДГЕК
К – улично осветлување
о
е

Об
бновувањ
ње на ул
личното осветлу
ување со
с ЛЕД те
технологгија
пр
реку ДГЕ
ЕК
Зошто да
а обновув
ваме?
Уличното
о осветлување е значаен
з
ччинител за
а сообраќќајот и јаавната бе
езбедност..
Обезбедуувањето на
н добра видливосст за врем
ме на ноќн
ните часоови, исто така
т
бара
а
голема потрошува
ачка на ел
лектрична енергија и на пари
и. За опш тините со
о постари,
неефикассни системи, трошо
оците за уулично ос
светление
е може даа се движа
ат помеѓуу
30-50% о
од вкупнатта потрош
шувачка на
а електрич
чна енергија, годиш
шно. Потре
ебно е да
а
се нагласси дека по
отенцијало
от за штед
дење во оваа
о
обла
аст е огроомен – во повеќето
о
општини постои можност
м
по
отрошуваччката на енергија за
з јавно оосветлува
ање да се
е
смали за 30-70% во однос на
а сегашни
ите технол
логии.
Зошто ЛЕ
ЕД?
Последни
ите модел
ли од ЛЕ
ЕД технол огијата за
а улично осветлуввање нуда
ат големи
и
заштеди со соодве
етно приф
фатлив пе
ериод за поврат на
а инвестиц
цијата (окколу 5 - 7
години). ЛЕД технологијата
а се раззвива мно
огу брзо во послеедните го
одини. Со
о
потенција
алното намалувањ
ње на тр
рошоците од 50%
%, оваа можност, станува
а
економскки конкурентна во по
овеќето сл
лучаи за обновувањ
о
ње на уличчното осве
етление.
Предностти на ЛЕД технологи
ијата:
 Голем
ма енергеттска-ефика
асност;
 Мали трошоци за
з одржув
вање;
 Нема UV и IR ра
адијација;;
ост за изб
бор на боја
ата на све
етлината;
 Можно
 Можно
ост за дир
ректно нас
сочување на светло
ото (подоб
бри условии за ноќен
н живот на
а
животтните);
 Голем
ма флексибилност, динамичка
д
а контрола
а на светл
лата;
 Голем
ма трајностт (околу 50-70,000 ччасови).

Зошто до
оговори за
з гаранти
ирање на
а енергетс
ски каракт
теристики
и (ДГЕК)?
Обновува
ањето на
а уличното осветлуување со
о ЛЕД св
ветилки пподразбира големи
и
инвестиц
ции, што е голема пречка
п
за многу опш
штини. До
оговорите за гаранттирање на
а
енергетскки каракте
еристики (ДГЕК),
(
мо
оже да понудат реш
шение во м
многу слу
учаи за да
а
се надмине оваа пречка.
Договори
ите за гар
рантирање
е на енер гетски кар
рактеристики се дооговорен аранжман
а
н
помеѓу ко
орисникот (на приме
ер општин
ните) и обе
езбедувач
чот на меррката за ен
нергетска
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ефикасно
ост, така наречена компанијја која ну
уди енергетска усл
луга (ЕСКО
О). ЕСКО
О
компанија
ата, ги фи
инансира и спровед
дува инве
естициите за енергеетска ефи
икасност –
на приме
ер обновув
вањето на
а уличното
о осветлување со ЛЕД
Л
светиилки за целиот град
д
или само
о за еден одреден
о
проект.
п
Год
дишните заштеди
з
на
н енергијаа се корис
стат за да
а
се покријат трошоц
ците за ин
нвестиција
а и банкар
рските тро
ошоци. Поосле заврш
шувањето
о
на догов
ворот, кли
иентот ги ужива п
придобивкките од заштедите
з
е на енергијата и
смаленитте трошоц
ци за одрж
жувањето.

Инве
естицијата за енергеттска
ефиккасност се пред-фина
ансира
и спр
роведува оод компанијја која
нуди енергетскки услуги (Е
ЕСКО).
Годи
ишните заш
штеди на
енер
ргија и смал
лените
фина
ансиски троошоци се
користат за да се покрие
естицијата и банкарскките
инве
трош
шоци.

Често по
оставуван
ни праша
ања околу
у договор
рите за гарантираање на ен
нергетски
и
карактер
ристики за
а улично осветлув
вање (ДГЕ
ЕК)
"Општо"
чењето на...
Кое е знач






Основна сос
стојба (Bas
seline):
Реф
ферентна вредност, која што се пресм
метува според трошооците за енергија
е
и
поттрошувачка
ата на енер
ргија која ш
што се случ
чува за одр
реден врем
менски пери
иод (на пр..
посследните три години).
Кли
иент на ЕС
СКО:
Општина/ Јав
вна инститтуција (или
и компанија
а) на чии инсталации
и
и се извед
дува ЕСКО
О
оектот.
про
Договор за ЕСКО:
Е
Осн
нова за сор
работка по
омеѓу ЕСКО
О-то и клие
ентот, кој ги
и регулира правата и обврските
е
на двете стра
ани, најмно
огу се однессува на гар
рантирање на постигннување заш
штеди на
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ергија прекку енергетс
ските каракктеристики на новата
а опрема, зза времетраењето на
а
ене
догговорот и гаранцискитте услови.
ЕСКО:
Спе
ецијализир
рана компанија која
а нуди до
оговори за
а гарантиррање на енергетски
е
и
кар
рактеристики (ДГЕК).
Гар
ранција за
а квалитет::
Гар
ранции, кои што го обезбедув аат нивото
о на квали
итет на оппремата ко
оја ја нуди
и
ЕС
СКО-то (на пр. ниво на мини мални заш
штеди на енергија, функционалност на
а
дежност на
а опремата)).
сисстемот, над
Поврат на ин
нвестиција
ата:
Се постигнува
а со постиггнатите ене
ергетски за
аштеди.
Кои
и се вооби
ичаените мерки
м
кои
и се спров
ведуваат во
в проекти
ите за подобрување
е
на уличното осветлени
ие со ДГЕК
К?
Зам
мена на светилките
с
, надградб
ба на пос
стоечките инсталаци и, нови системи за
а
кон
нтрола, опттимизација
а на систем
мот, заменување на столбовитее, комплеттна замена
а
на ламбите. Проширува
П
ањето на ссистемот за
а осветлува
ање може да биде вкклучено во
о
оектот, но не
н може да
а биде фин
нансирано од заштед
дите, освенн ако клиентот (на пр..
про
опш
штината) спроведува
с
а дополни телна пол
литика со други изввори на финансиски
ф
и
сре
едства.
Којја е вообичаената ви
исина на и
инвестици
ијата?
Ова
а зависи од
о проектотт и од него
овата голе
емина. Во повеќето сслучаи, минималната
а
инв
вестиција е неколкку десети ци илјади
и евра, во
в
спротиивно трош
шоците за
а
при
иготвување
е на прое
ектот (вкл
лучително и подгот
товката наа договорот–јавната
а
наб
бавка) ќе претставува
аат значите
елен дел од
д заштедит
те.
те во опш
Каккво е влијанието на ДЕК прое
ектот врз вработени
в
штината во
о однос на
а
пос
стоечката компанијја за одрж
жување (н
на пр, ел
лектричаро
от кој се грижи за
а
одр
ржување на
н уличнот
то осветлу
ување)?
Исккусна ЕСКо компанијја ќе се по
отруди да ги интегри
ира постоеечките вра
аботени од
д
ком
мпанијата за одржување и н
на тој нач
чин ќе го обезбедии најдобро
ото можно
о
одр
ржување на инсталац
цијата. ДЕК
К проектот може да предизвика
п
а нови, дополнителни
и
зад
дачи на вработените, кои претхходно биле
е задолжен
ни во некојј дел од си
истемот за
а
ули
ичното осв
ветлување, како соб
бирање на
а информа
ации, контррола на квалитетот,
к
,
спр
роведување на мерки
ите и ревиз ија на годи
ишните бил
ланси и смеетки.
Кол
лку време е потребн
но за да се
е подготви
и ДГЕК про
оект за опш
штината?
Вни
имателното
о подготву
ување и ра
азвојот се клучни за успешна реализаци
ија на ДЕК
К
про
оект. На по
очетоткот на
н проектотт, сиот засегнат персонал требаа да биде вклучен за
а
да се обезбе
еди видли
ивост и пр
рифаќање од сите засегнати
з
а
страни. Времето за
дготовка на
а ДГЕК про
оект за опш
штината ди
иректно зав
виси од доб
брото планирање на
под
про
оектот и јассните бара
ања за ЕСК
КО-то кои се
с поврзан
ни со критеериумите за
а квалитетт
на опремата.
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Какко се одре
едуваат ре
еферентни
ите (основн
ни) трошоци?
„Оссновните трошоци “ се
с основа за пресметтка на профитабилнооста за инв
вестирање
е
на ЕСКО-то. За
З да се сп
пречат неко
ои дејности
и кои што се
с вон конттрола на ЕС
СКОто ( на
а
ена на реж
жимот на рработа), де
ејности кои
и
пр. промена на цената на енергијјата, проме
о можат да
а ја зголем
мат или на
амалт проф
фитабилноста на прооектот, тро
ошоците за
а
што
ене
ергија и по
отрошувачкката на ен
нергија се споредуваа
ат со истиите од реф
ферентната
а
год
дина.
Дал
ли ДГЕК проектите се
с подобн и за сите системи
с
за
а улично о
осветлување?
Во основа, во
озможно е да се пре
едвидат те
ехнички и економски
е
с
за
а
подобни системи
штеди на енергија
е
за
а речиси ссите уличн
ни системи
и за осветтлување, кои што се
е
заш
посстари од 10 години. Но,
Н за да б
бидат екон
номски исплатливи, Д
ДГЕК проекктите мора
а
да бидат со одредена
о
големина
г
((инвестицијјата да бид
де од некоолку десети
ици илјади
и
ра). Обично
о подготовкката не тре
еба да трае
е подолго од
о 1 годинаа.
евр
Штто е тоа штто го прави
и ДГЕК пр оектот неп
прифатлив
в?
Безз разлика дали спр
роведувањ ето на ин
нвестициит
те за енерргетска еф
фикасност,,
кор
ристат ДГЕК модел ил
ли не, меѓуу другото за
ависи од сл
ледниве фаактори:
- Големина
ата на про
оектот (за многу мал
ли проекти
и постигнаатите зашттеди не се
е
доволни за
з покрива
ање на инввестициите
е и трошоците поврзаани со подготовка на
а
договоротт во разуме
ен рок);
оста на инвестициски фондови и кадровска
а опременоост;
- Достапно
а на светил
лки и сијал
лици.
- Условите за набавка
ределен ри
изикот?
Какко е распр
ЕС
СКо-то го пр
ревзема те
ехничкиот и финансис
скиот ризик за успеш
шно спроведување на
а
оектот, осо
обено во од
днос на гар
рантиранитте заштеди (енергетскки и финан
нсиски). Со
о
про
цел
л да се за
аштити опш
штината од
д евентуал
лните економски посл
следици (ба
анкрот) на
а
ЕС
СКО-то, се советува
а општина та да превземе со
оодветни ззаштитни мерки во
о
догговорот.
После колку
у време кориснико
от ги ужива прид
добивките од зашт
тедите на
а
ергија?
ене
Зав
виси од ДГ
ГЕК договорот: општи
ината може
е да профи
итира од поониските трошоци
т
за
а
ене
ергија уште
е на почеттокот на пр
роектот (но
о, ова ќе го
о продолж
жи времетраењето на
а
догговорот) ил
ли после за
авршување
ето на договорот.
Кол
лку време општинат
та е врзана
а со догов
вор за ЕСК
Ко-то?
Воо
обичаеното
о времетра
аење на до
оговорите за
з ДГЕК варира помееѓу 5 и 10 го
одини, но во зависност од условитте - може д
да биде поккусо или по
одолго.
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Дал
ли други
и мерки, како зго
олемување
е на постоечката инстала
ација или
и
осв
ветлување
е на нов па
ат може да
а се вклуч
чи во ДГЕК
К проектотт?
Да.. Предността е во то
оа што опш
штината ќе
е профити
итра од теехничкото знаење
з
на
а
ЕС
СКО-то. Какко и да е, во
в вакви си
итуации, се
е бара финансиско уччество на општината,
о
,
рувања не можат да бидат
б
фина
ансирани оод заштеди
ите.
заттоа што ваккви прошир
Којј е сопств
веник на инсталаци
и
ија на уличното осв
ветлувањее откако ќе
ќ заврши
и
ДГЕ
ЕК проектот?
Општината осстанува сопственик н а заменети
ите инсталации.
Штто се случу
ува откако
о ќе заврш
ши ДГЕК до
оговорот?
Поссле заврш
шувањето на
н
догово
орот, одржу
ување на инсталац
циите е до
олжност на
а
опш
штината, ка
ако и проф
фитот од по
ониските тр
рошоци за енергија. Н
Нормално, договоротт
мож
же да се пр
родолжи ил
ли измени.
Какко општин
ната може да
д пронајд
де соодветна ЕСКо компанија
к
а?
Здр
ружението МАЦЕФ како
к
регио
онален про
оектен партнер, има изготвено
о листа на
а
ком
мпании кои
и се занимаваат со о
обезбедува
ање на ене
ергетски усслуги, вклу
учително и
ком
мпании кои
и се зани
имаваат иззработка и спроведување на проекти за улично
о
осв
ветлување,, како и производствво, увоз и продажба
а на ЛЕД светилки за улично
о
осв
ветлување.
Кои
и се клуч
чните критериуми (финансис
ски и неф
финансискки) во тендерската
а
пос
стапка за избор
и
на ЕСКО?
Е
Осв
вен економ
мските криттериуми, ккритериуми
ите за квалитет на свветилките се
с важни и
виссината на гарантиран
г
ди, исто та
ака.
ите заштед
Дал
ли е одржу
увањето на
н јавното осветлување дел од
о истата тендерска
а постапка
а
за Д
ДГЕК?
Во секој слуучај одржувањето тр
реба да биде
б
вклучено во дооговорот, затоа
з
што
о
етставува многу важен дел од
д вкупните заштеди; Сепак, посстојат голе
ем број на
а
пре
мож
жности пр
реку кои одржувањ
њето на уличното
у
осветлувањ
ње може да биде
е
доп
полнително
о вклучено во договор
рот.
Тре
еба ли сн
набдување
ето со еле
ектрична енергија
е
да
д биде вкклучено во
в јавниотт
тен
ндер?
Ако
о е вклучен
н во догово
орот, на оп
пштината нема
н
да и биде дозвоолено да го
г промени
и
сна
абдувачот на електр
рична енер
ргија за целото
ц
вре
еметраењее на догов
ворот (безз
мож
жност за промена
п
за
а поевтин и
испорачате
ел на енергија). ЕСКО
О-то ја пре
евзема таа
а
уло
ога.
Којј го одреду
ува нивото
о на заште
еди?
Нив
вото на заштеди
з
се
с одредуува со ста
андардна пресметкаа и со мерење на
а
поттрошувачка
ата на ене
ергија пре
ед и после
е обновува
ањето на системот за улично
о
осв
ветлување.
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Штто се случу
ува ако не
е се постиггнат предв
видените заштеди?
з
Во тој случајј ЕСКО-то треба да и плати надомест на
н општинаата, кои ќе
е бидат во
о
о условите
е предвиде
ени со Догговорот за гарантираање на енергетските
е
соггласност со
кар
рактеристики.
Штто се случу
ува ако заштедите с
се поголем
ми отколку
у што беа п
проценкит
те во ДГЕК
К
догговорот?
Ова
а треба да
д биде дефиниран
д
но во дого
оворот. Во
о Горна А
Австрија на пример,,
при
иходите од
д дополниттелните за
аштеди најчесто одат
т на сметкка на општтината. Во
о
секкој случај, општината
а завршува
кои се посттигнати со
о
а со дополнителни приходи ко
погголеми заштеди, и на крај о
општината ќе остан
не со поеефикасен систем за
а
осв
ветлување на крајот на
н договоро
от.
Дал
ли прое
ектот ќе чини повеќе (заради трошоцитте на ЕСКО-то)?
Е
?
Доп
полнителните трошоци ќе бида
ат пониски во според
дба со троошоците за
а ангажман
н
на било која друга ком
мпанија за
а одржувањ
ње. Пред се тоа се подразбира заради
и
рантниот ро
ок на свети
илките кои го гаранти
ира ЕСКО-т
то (бесплаттна замена
а во случајј
гар
на дефект).
Какко градо
от/општината ќе
гарантир
ра за исплатитее (базирано врзз
ене
ергија/трошоци зашт
теди) на Е СКО-то?
Ова
а се реша
ава со меѓѓусебен до
оговор меѓу
у општината, ЕСКО--то и испор
рачателот//
сна
абдувачот со електрична енер
ргија (во овој случај ЕВН Макеедонија). Општината
О
а
поттпишува троен
т
дого
овор во ккој се согл
ласува со
обраните ссредства за
з улично
о
осв
ветлување,, во износо
от кој е пре
едвиден со
о Договорот
т, ЕВН Маккедонија ди
иректно да
а
го п
префрли на ЕСКО-то.
Дал
ли ЕСКО-тто гаранти
ира за цел
лото уличн
но осветле
ение или ссамо за светилките
е
кои
и што се дел од реко
онструкциј
ијата?
ЕС
СКО-то гар
рантира само за ссвојата ин
нсталација (оние деелови кои
и што се
е
станатото е одговорн
ност на опш
штината.
инссталирани од нив). Ос
Штто ако се зголеми це
ената на ел
лектричнат
та енергија?
Догговорот го гарантира
а нивото н
на енергеттските заштеди, а соо тоа и ви
исината на
а
финансиските
е заштеди. Следстве
ено, секое покачувањ
ње на ценаата на еле
ектричната
а
ергија пред
дизвикува поголеми трошоци на граѓан
ните кои гго плаќаатт уличното
о
ене
осв
ветлување од свои
ите сметки
и на дистрибутерот
т/снабдуваачот на електрична
е
а
ене
ергија. Опш
штината ја плаќа нова
ата повисока цена на дистрибуттерот/снабд
дувачот на
а
еле
ектричната
а енергија но во истто време е повисока и сумата на средсттва која ја
а
соб
бира ЕВН Македонија
а (дистриб
бутер/снабд
дувач) и ко
оја ја враќаа на општи
ината (или
и
ЕС
СКО-то). Во
о секој слу
учај, при по
окачена це
ена на еле
ектрична еенергија, се
е забрзува
а
платата на инвестици
ијата т.е. се
е зголемува
аат придоб
бивките за оопштината
а.
исп
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аструктура
ата (столб
бови, кабл
ли, ожичуување) е земено
з
во
о
Какко цената на инфра
пре
едвид пр
ри финан
нсирање на ДГЕК
К договор
ри? Кој плаќа за новата
а
инф
фраструкттура?
Когга ЕСКО-то
о прави пресметка за
а вкупните инвестици
иски трошооци, ги вклу
учува сите
е
тро
ошоци кои произлегу
уваат при изведбатта на прое
ектот: матееријал, ин
нсталација,,
раб
ботна рака и др. Кога општината
а сака да замени и до
ополнителнна инстала
ација освен
н
све
етилките (разводни табли, ож
жичување, столбови и др), оввие трошо
оци не се
е
пре
едвидуваатт во проекттните трош
шоци и најч
често не може да бид
дат финан
нсирани од
д
заш
штедите на
а енергија. Во вакви случаи, оп
пштината има допол
лнителни трошоци за
а
ови
ие делови од
о инстала
ацијата.
Штто се случу
ува ако се смени тех
хнологијат
та?
Ниш
што, затоа што имате
е договор ккој ги гаран
нтира нивот
то на осветтлување и заштедите
е
на енергија (ккои што се постигнатти во време
е на склучу
ување на д
договорот, независно
о
а новите те
ехнологии после тоа).
од развојот на
КО-то банкротира?
Штто ако ЕСК
Ова
а не ја зассегнува општината! Ф
Финансиските обврскки се на Е
ЕСКО-то кон банката..
Бан
нката треба
а да најде начин како
о да го реал
лизира про
оектот.
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Чекори зза време на
н спрове
едување на ДГЕК проект
п

ШТО
Собирање на податоци:
‐ анализа на сегашната со
остојба на
уличното осветлување,
идентификација на приор
ритетни
области за реновирање
‐предлог заа големина на
инвестицијата трошоци и заштеди
Дефинирањ
ње на Проектн
ната задача:
постигнување на неопход
дното ниво на
осветлувањ
ње; утврдувањее на
соодветен систем за конттрола
(пригушуваање, исклучуваање рано
наутро); деефинирање на критериуми
за технолош
шките решенија (ЛЕД);
гаранција и одржување.
Детална ан
нализа
‐детална ан
нализа за инвеестицијата,
трошоци и заштеди
п
‐ проверка, финансиска поддршка

Избор на ЕС
СКО
‐ разгледуввање на компаниите кои
нудат енергетски услуги

КОЈ

Секторотт/одделениетто задолжено за
з
улично оосветлување
во сорабботка со надворешни
консултаанти и/или сер
рвисот за
поддршкка

Сектороот /одделението задолжено
за уличнно осветлувањ
ње, Советот на
општинаата/ Градот, гр
радоначалникот

КА КО МОЖЕ ДА ПОМОГГНЕ
А ПОДДРШ
ШКА
СЕЕРВИСОТ ЗА

Корисстење на праш
шалникот од
докум
ментот Кусо упатство за ДГЕК‐
уличнно осветлување (Чекор 2)

Побаррајте од сервиссот за поддршка,
инфоррмации за ЕСКО

Сектороот /одделение
ето задолжено
о
за уличнно осветлувањ
ње, Советот на
општинаата/ Градот,
градонаачалникот

Побаррајте од сервисот за поддрш
шка,
инфоррмации за ЕСК
КО

Одделенние за јавни на
абавки, Совето
от
на општи
ината/ Градот и Комисија за
а
набавки

Побаррајте од сервиссот за поддршка,
инфоррмации за ЕСКО

ик
‐ јавен пови
‐ избор на понудувач

Одлука на општинскиот//градскиот
Совет

Градонаачалник

‐ одлука за реализација н
на проектот
Реализацијја
‐ развој на Д
ДЕК договор
‐добивање на финансискка помош (ако
е возможно
о)
‐ спроведуввање и следењ
ње на
резултати
дство
‐ сметковод

ЕСКо и вработени во
о град/општина

Дисем
минација на ре
езултати и
комунникација со др
руги општини
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Показни примери од ДГЕК проекти

елс (Австр
рија) – сеопфатен ЛЕ
ЕД проект
Градот Ве
 Жител
ли: 61,000
 Систем
мот за улично осветл
ление во В елс се сос
стои
од 7,700 ламб
би (светлечки местта) и 9,100
лки.
светил
 Пред проектот, се корис
стеле живи
ини свети
илки
мови све
етилки, р
решенија со
(HQL), натриум
ање на ссветилките
е и
вклучуување и исклучува
флуоросцентни светилки, од кои 4,500 биле
ри од 15 год
дини.
постар
 Помеѓуу 2011 и 20
014 година, 50% од си
истемот за улично осветлувањее бил замен
нет со ЛЕД
Д
технол
логија (јавн
ни патишта, населби зза живеење
е и шетали
ишта).
 Во пер
риодот од 21.30 и 5.30
5
часот кај третин
на од улич
чното освеетление се намалува
а
јачинатта на осве
етлување (о
односно се
е пригушува осветлув
вањето) за 50%, што резултира
а
со згол
лемена заш
штеда без да
д се загро
озува сигур
рноста на патиштата.
 Инести
иција од ЕС
СКО: 1,656,000 евра
 Време
етраење на договоротт: 7 години
шни заштед
ди: 36% (га
арантирани
и)
 Постиггнати годиш
Потрош
шувачка на
а електричн
на енергија
а намалена
а за прибли
ижно 1,3000,000 kWh/ггодишно.
Паричн
ни заштеди
и од 240,00
00 евра/год
дишно и 60,000 евра/ггодишно заа трошоци за
з
одржув
вање.
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нстер – Чек
кор по чеккор
Општина Кремсмун
ли: 6,400
 Жител
 Како п
прв чекор во проекто
от, главнио
от плошта
ад се
искори
истил како основа
о
за тестирање
т
е каде 12 ла
амби
со 80--watt живин
ни високо притисни светилки биле
б
ети со 14 ЛЕД
Л
светил
лки 30 watt секоја.
замене
 Постиггнатиот усп
пехот од првата
п
фазза, резултирал
со замена на цел
лиот уличен
н систем за
а осветлување,
(728 ламби) биле заменети со ЛЕД технологијја во
2013.
применети различни модели н а ЛЕД, заради
 Биле п
специф
фичните по
обарувања на секој де
емот
ел од систе
за улич
чно осветл
лување.
 Пригуш
шување на
а јачината
а на осве
етлувањето
о за врем
ме на ча совите со
о намален
н
интенззитет на сообраќај
с
придонесл
ло со пого
олема заш
штеда на енергија, зголемено
о
времеттраење на инсталаци
ијата и нам алено зага
адување од
д дисперзиррано осветтлување.
 Инвесттиција од ЕСКО:
Е
930,000 евра
 Време
етраење на договоротт: 15 години
и
шни заштед
ди: 53.3% ((гарантирани)
 Постиггнати годиш
Потрош
шувачка на
а електричн
на енергија
а намалена
а за прибли
ижно 137,0000 kWh/год
дишно,
Паричн
ни заштеди
и од: 21,000 евра/год ишно за ел
лектрична енергија
е
и 40,000 евр
ра/годишно
о
за трош
шоци за од
држување.
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ватно Пар
ртнерство за уличн
но
Општина Чаир Јавно Прив
Д техноло
огија
осветеление со ЛЕД
ли: 64,823
 Жител
 Главни
ите сообра
аќајници се
е под влад
дение на Град Скопјје,
додека
а секундарните при
ипаѓаат н
на општин
на Чаир со
должина од приб
ближно 50 км.
к
длука да се
 Во 2013 година, општинсккиот советт донел од
ат сите светилки со ЛЕД со по
омош на ЈПП
Ј
сo јавна
замена
набавкка. Заменетти се 1,720
0 светилки со инстали
ирана моќ од
о
125 wa
att и 730 си
ијалици од 250 watt со
о заменски ЛЕД од 30
0и
60 wattt, следстве
ено.
 Потреб
бно ниво на
а осветлен
ност: 20-25 lux
 Инвесттиција: 373
3,194 евра
 Постиггнати годиш
шни заштед
ди: 70,16%
%
Потрош
шувачка на електрична ен
нергија на
амалена за
прибли
ижно1,794,000 kWh/го
одишно,
Паричн
ни заштеди од: 162,9
940 евра/ггодишно за
а електрична
енерги
ија и 8,712 евра/годиш
е
шно за трош
шоци за од
држување.
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ЛЕД тех
хнологијја за ули
ично осв
ветлување
Критериу
уми за квалитет за
а ЛЕД ули
ично осве
етлување
отовката на
а проекти со
с ЛЕД ули
ично осветтлување, многу
м
е важ
жно да се дефинират
д
т
При подго
критериум
мите за ква
алитет. Ин
нормациите
е подолу може
м
да се
е искористтат за подготовка на
а
јавната на
абавка и да
а се според
дуваат разл
личните по
онуди.
ми за квали
итет (техни
ички специ
ификации) за проект и за ренов
вирање на
а
Клучните критериум
улично осветление, се состојатт од:








рична моќ (watt)
(
Електр
Ефика
асност на осветлувањ
ње - светлоссен флукс (димензии))
Бојата на светлината (диме
ензии)
ван работе
ен век (димензии)
Очекув
Смалуување на еф
фикасност во функцја
а од време
Возмож
жност за вкклучување/исклучува
ање, пригуш
шување и контрола
к
наа системотт
Сертиф
фикати од тестирање
е



Светлосен флуккс [lumen]::
ва на светл
лосната еф
фикасност--колку јасно свети светилката. Д
Да се
Укажув
обрне на фактотт, дали таа спецификка важи за ЛЕД чипот
т или на цеелата
ламба.



m/W]:
Светлосна ефиккасност [lm
осен флуккс (колку ја
асно свети
и светилка
ата) во однос на
Светло
потрош
шената ел
лектрична енергија. Ова ово
озможува да се
одреди
и колку е ефикасна
а светилка
ата за да
а се споре
еди со
другитте производ
ди.



етилките [ч
часови]:
Животтен (работтен) век на ЛЕД и све
Произв
водителите
е ветуваатт работен век и до 100,000
1
часови, меѓуутоа ова
важи зза поедине
ечни компо
оненти, а н
не за целио
от систем. Големо вннимание
треба да се обрн
не на детал
лите и треб
ба да се ба
араат гаранции. Ова е важно
шоците за одржување
е.
за трош



Стапка
а на намал
лување на
а светлосн
ниот флукс
с:
Правил
лното кор
ристење на
н ЛЕД ссветилките
е, придоне
есува за помала стапка
с
на
а
расипуување на истите.
и
По
отребно е д
да се нагл
ласи дека, сите светтилки, го намалуваатт
светло
осниот флуукс со текотт на време то, (после 50,000 час
сови на раб
бота намал
лувањето е

Проект за ДГЕК
К – улично осветлување
о
е

до 70%
%). Ова зна
ачи дека – со цел си стемот за осветлувањ
ње да ги заапази стан
ндардите –
или тр
реба да е доволно
д
пре
едимензио
ониран однапред (што
о не се преепорачува) или треба
а
лектронски контролир
ран систем
м за компензација наа светлосни
иот флукс..
да се користи ел
возможува да се одрж
жи константтен светло
осниот флукс со текотт на времетто.
Ова ов
За да се потврд
ди животниот век на ЛЕД опрем
мата, инфо
ормациитее за смалувањето на
а
от и стапка
ата на дефе
екти треба да бидат поедничено
п
о пресметаани.
флуксо
имер "L70/B
B50": "L70" значи декка светилка
ата ќе емит
тира најмал
лку 70% св
ветлина од
д
На при
назнач
чениот жив
вотен век. "B- вредно
ост" означув
ва колку св
ветилки ќе откажат сттатистички::
B50 = 5
50%.


Агол н
на светлос
сниот зрак
к:
ЛЕД ссветилките обично имаат пома
ал агол на
а светлосн
ниот зрак во
според
дба со друггите светил
лки, затоа може да бидат потре
ебни поголеем
број на
а светилки..



Ефекттивно „топ
плинско уп
правување
е“ (топлин
нско оддав
вање):
Околу 65%-80% од потрошената елекктрична енергија од ЛЕД
Л
светил
лките се пр
ретвора во
о
на. Доброто
о ладење на светилкките има зн
начително влијание нна
топлин
живото
от на ЛЕД светилкитте и ова е многу важ
жна каракт
теристика зза
квалиттет. Затоа, ЛЕД све
етилките ссо голема моќ се опремени ссо
соодве
етен систем
м за ладењ
ње (ребра зза ладење)) или некој друг систеем
за одд
давање на топлина.
т



та и контро
оли:
Управување со светлинат
олерите за
а светлина овозможувваат поточ
чно време за
з вклучуввање и
Контро
исклуч
чување и пр
ригушувањ
ње на систе
емот за осв
ветлување – важно баарање
за поссложените системи за осветл
лување. Не се сите
е ЛЕД свеетилки
опреме
ени за мож
жност за пригушување
е на нивото
о на осветл
лување.

Повеќе с
совети за замена со ЛЕД тех
хнологија
а


ција
Претпочитаат модуларна конструкц
одули не можат
илки и елекктронски мо
м
да бидат одвоеени од лам
мбата, така
а
Некои ЛЕД свети
е, целата л
ламба треба да се зам
мени.
да во сслучај на расипување



Намал
лување на одсјајот:
Заради
и малата емитирачка
е
а површина
а на ЛЕД светилката
с
светленостт
и крајно гоолемата ос
(до 10,000,000 cd
d/m2) и пов
веќе, може
е да довед
де до одсја
ајување. Трреба да се
е презематт
вој одсјај.
мерки за намалување на ов

Проект за ДГЕК
К – улично осветлување
о
е



Залута
ана светли
ина:
Директтните ЛЕД светилки немаат
н
залуутана (дисперзирана) светлина .



Доста
апност на резервни делови:
д
За раззлика од обичните
о
светилки,
с
ссеуште нем
ма стандар
рдни ЛЕД светилки (големина,,
напојување, монттажа, др). Затоа важн
но е да се обезбеди доволна кооличина на
а резервни
и
и за време на планир
раниот рабо
отен век на
а светилкат
та.
делови



Гаранц
ција:
Должината и условите на га
аранцијата
а треба пре
ецизно да се
с дефинирраат.



летна техничка спецификација
а:
Компл
Како д
дополнувањ
ње на прес
сметката за
а осветлув
вање, табел
ла со след
дните точки
и треба да
а
биде п
побарана од ЕСКО--то: електр
рична моќ (watt), св
ветлосна еефикасностт (излезна
а
светли
ина), боја на светли
ината, оче куван работен век, возможносст за вклу
учување и
исклуч
чување и ко
онтрола на
ад системо
от (вклучиттелно и пригушувањее на осветл
лувањето),,
инструукции за мо
онтирање, сертифика
с
ати од тести
ирања.



Замен
нски решенија:
Замената на конв
венционалните свети
илки во кон
нвенционал
лните ламб
би со ЛЕД светилките
с
е
о е проблематично во
о смисла н
на снопот на
н светлина
ата и одда вањето на топлина и
обично
може д
да резулти
ира со губе
ење на пра
авата за га
аранции. Исто
И
така, предностите на ЛЕД
Д
светил
лките (како што се поззициониран
но насочув
вање на све
етлината, ввисоката ефикасностт
и др.) н
не се пости
игнува во овие
о
случаи
и.

Проект за ДГЕК
К – улично осветлување
о
е

Поддршкка за општините за
а реновир
рање на уличното
у
осветлен
ние
Вклучит
телно ин
нформаци
ии за фи
инансиска
а поддрш
шка (државвни прогр
рами и ЕУ
У
програми за поддрш
шка),
Како една
а од најважните актив
вности во д
доменот на „сервис за
а поддршка
ка за ДГЕК проекти за
а
улично оссветлување
е“, МАЦЕФ
Ф – Цента
арот за Ен
нергетска
а ЕФикасн
ност на Македонија
М
а
ќе ги подд
држува опш
штините и компаниитте кои нуда
ат енергетс
ски услуги за спровед
дување на
а
проекти зза реновир
рање на уличното осветлување и ДГЕ
ЕК проектии. Информ
мациите и
советничкките услуги се содржа
ат од следн
ните активн
ности:





Д
и ули
ично осветл
лување ww
ww.macef.oorg.mk, со преглед
п
на
а
Веб сттрана посветена за ДГЕК
показн
ни примери
и, често пос
ставувани п
прашања, финансира
ање и инфоормации по
оврзани за
а
догово
ори.
Издани
ија и наста
ани.
Совети
и за поспец
цифични пр
роекти, пре
етходна (пр
рвична) ана
ализа на прроекти/дого
овори.

ата за општтините ќе се состои и од инфор
рмации за финансискка поддршкка која што
о
Поддршка
е достапна
а во регион
нот како на
а национал
лно ниво та
ака и од евр
ропските пррограми..
Во момен
нтов, посто
ои финансиска подд ршка од Европската
Е
а Банка заа Обнова и Развој и
Светска Б
Банка, која што ги под
ддржува ло
окалните ко
омерцијалн
ни банки, ккои што пак им нудатт
заеми на м
малите и средни преттпријатија и општинитте.
Проект„П
Поттикнув
вање на до
оговори за
а енергетски каракте
еристики п
при проект
ти за
реконстр
рукција на
а улично осветлувањ
ње“
о
ње е финансиран од
о Програ мата Инте
елигентна
Проектотт ДГЕК – Улично осветлувањ
енергија во Европа
а (Intelligent Energy E
Europe Prog
gramme), а започна д
да се спров
ведува во
Април 20
014 година. Целта на проектот е да се потттикне развој на проеекти преку Договори
за енерге
етски карактеристики
и за ренови
ирање на уличното
у
осветлувањ
о
ње. Проектот ДГЕК Улично о
осветлувањ
ње ќе напр
рави истра жување на
а пазарот во 9 региоони за да се
с утврди
колкава е потреб
бата/побару
увачката зза вакви проекти и тоа прееку форми
ирање на
лни услужн
ни центри за
з поддрш
шка. Овие центри
ц
ќе пружаат
п
сееопфатна поддршка
регионал
на општи
ините и на малите и средни
с
пре
етпријатија кои се потенцијални ЕСКО компании. Во
проектни
иот тим се
с вклучен
ни 9 реги онални аггенции/орга
анизации, кои ќе обезбедат
о
поддршкка за развојј на ДГЕК проекти,
п
9о
општини и европска мрежа.
м
Проектни партнер
ри:

-

Зд
дружение
е МАЦЕФ – региона
ален прое
ектен пар
ртнер
Гр
рад Скопјје – проек
ктен партн
нер

Интерне
ет страна на
н проекто
от: www.stre
eetlight-epc
c.eu

