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1. Да престане со работа термоелектраната

фотоволтаична електроцентрала (80

(локација и преносна мрежа) и 

транзиција. Истиот пристап може да

2. При планирање на нови инвестиции

туку и ефектите врз животната средина

сметка за воведување на потенцијална

испочитува при одлуката за ревитализација

3. Во транзицијата од конвенционални

програми за општествено одговорна

на работни места, да се прераспределат

технологии и услуги. 

4. Промовирање и подршка за

обезбедува одржлив енергетски развој.

5. При изградбата на нови мали

влијанието врз животната средина 

треба да се градат мали хидроцентрали

6. Подршка за промени во електрифи

претпријатија) стимулирање на 

централно греење (топлани на природен

нуспроизводи).  

7. Намалување на ДДВ за системите

приклучувања во системите за централно

8. Замена на тековната неефикасна

9. Ревизијата на националните

еден единствен пакет и зголемување

                                                 
1Овде се мисли на Законот и Стратегијата за климатска акција, Интегрираниот план за клима и енергија и 
стратегија за праведна транзиција 
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термоелектраната Осломеј и да се отпочне со нејзина

(80 – 120 MW) која ќе ја користи постојната

 ќе ги задржи вработените остварувајќи ги

да се примени и за ТЕЦ Битола. 

инвестиции мора да се земаат предвид, не само

средина, како и социјалните последици. При инвестирање

потенцијална цена на емисијата на CO2 што 

ревитализација на ТЕЦ - Битола. 

конвенционални кон обновливи извори на енергија, важно

одговорна транзиција за да се ублажат негативните

прераспределат вработените и креирање на работни места

за користење на обновливи извори на енергија

развој.  

мали хидроелектроцентрали треба внимателно

 наспроти придобивките од произведената електрична

роцентрали во заштитени подрачја.  

електрифицирање на секторот за загревање и ладење

 примена на поефикасни топлински пумпи

природен гас и биомаса вклучувајќи и отпадна

системите за централно греење кое ќе

централно греење. 

неефикасна употреба на биомаса.  

националните придонеси кон климатските промени1 кои

зголемување на политичката волја за нејзина имплемтација.

климатска акција, Интегрираниот план за клима и енергија и 
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нејзина трансформација во 

постојната инфраструктура 

ги целите на праведна 

само економските ефекти, 

инвестирање да се води 

 особено треба да се 

важно е да се развијат 

егативните ефекти од загубите 

места во нискојаглеродни 

енергија на начин кој 

внимателно да се процени 

електрична енергија. Не 

ладење (домаќинства или 

пумпи и системи за 

отпадна биомаса и други 

ќе придонесе за нови 

кои треба да сочинуваат 

имплемтација. 

климатска акција, Интегрираниот план за клима и енергија и Национална 



 

10. Создавање на Пакт за климатски

релевантни институции и другите чинители

11. Ревизијата на националните придонеси

амбиција за намалување на емисиите

развој до 2050.  

12. Остварување на транспарентност

на климатските политики.  

13. Да се изгради модел и соодветна

(посебно на учениците на сите нивоа

мерките.  

14. Во националните придонеси 

климатските промени и предобивки

справувањето со климатските промени

 
 

  

климатски промени кој ќе го зајакне заедничкото

чинители (граѓански здруженија). 

придонеси кон климатските промени треба

емисиите на стакленички гасови со јасна визија

транспарентност во и учество на сите засегнати страни во

соодветна комуникациска структура за редовно информирање

нивоа на образование) за последиците од климатиските

 да се посвети посебно внимание на здравствените

предобивките (економски и здравствени) од мерките

ромени.  

то дејствување на сите 

треба да покаже зголемена 

визија за нискојаглероден 

во процесите на носење 

информирање на јавноста 

климатиските промени и за 

здравствените ризици од 

мерките поврзани со 




