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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

I. Политички, економски, еколошки и социјален контекст на планот 

Националниот план за енергија и клима на Република Северна Македонија (НПЕК) беше подготвен 

во истовремено со пристапувањето на земјата како триесетата членка на НАТО Алијансата и 

формалното одобрување од лидерите на ЕУ за отворање на преговори за пристапување кон ЕУ. 

Резултатите од минатите реформи, вклучувајќи ги цврстите макроекономски основи, создавањето 

работни места и отворената економија, која привлече странски инвестиции, ќе и помогнат на земјата 

да се надогради преку ова членство. Сепак, слабите државни институции, ниската и намалена 

продуктивност на локалните фирми, недостатокот од конкурентност и политика за привлекување на 

инвестиции и управување со бизнис, и понатаму се сериозни структурни предизвици за економскиот 

раст. Недостасува конкурентна правна рамка за управување со бизнис, што го прави приватниот 

сектор слаб и неспособен за целосно да ја искористи географската положба на земјата. Покрај тоа, 

постојат ризици за фискална одржливост и Владата има ограничен фискален простор за соодветно 

стимулирање на економијата. Успехот во образованието е релативно слаб и несправедлив, тој го 

ограничува пазарот на трудот, во однос на вештините, да ги исполни напредните барања на 

модерната економија, исто така создава нееднаквост во пристапот до економските можности. 

Впрочем, неопходно е итно да се посвети внимание на климатските и еколошките закани, како и 

загадувањето на воздухот, во спротивно тие можат да го забават економскиот раст и да ја зголеми 

сиромаштијата . 

Имајќи ја предвид Националната стратегија за развој на енергетиката донесена во декември 2019 

година и како одговор на Препораката на Министерскиот совет на Енергетската заедница 

(2018/1/MC-EnC) за подготовка за изготвување на интегрирани национални планови за енергија и 

клима од Договорните страни на Енергетската заедница (EnC) и соодветните Насоки за политиките 

на Енергетската заедница (PG 03/2018), земјата припреми Национален план за енергија и клима 

(НПЕК), кој го покрива периодот од 2021 до 2030 година и го пропишува патот до целите до 2030 

година, што се очекува да се договорат во 2021 година. Исто како Стратегијата за развој на 

енергетиката на РСМ, и НПЕК има сеопфатен пристап и ги опфаќа петте најважни димензии на 

Европската енергетска унија на интегриран начин, утврдувајќи ги интеракциите помеѓу различните 

димензии.  

На национално ниво, Законот за енергетика (Сл. весник 96/2018 и 96/2019) со кој се транспонира 

Третиот енергетски пакет за пазарите на електрична енергија и природен гас, како и Директивата 

2009/28/ЕЗ за обновливи извори на енергија,  створи момент за  развој на интегрирано планирање за 

енергија и клима. Во моментов, се прават измени на Законот за енергетика, за да се обезбеди 

правен основ за развој на НПЕК, и да се спроведе ефикасно и усогласено национално известување 

за различни енергетски и климатски цели. Следен е Законот за енергетска ефикасност (Сл. 

Весник 32/2020), кој, со соодветните подзаконски акти, гарантира транспонирање на Директивата 

2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност, Директивата 2010/31/EЗ за енергетски карактеристики на 

згради и предвидува подготовка на акциони планови за енергетска ефикасност (Четвртиот акционен 

план за енергетска ефикасност до 2021 година е во подготовка).   

Северна Македонија како земја која не припаѓа во Анексот I на Рамковната конвенција на 

Обединетите нации за климатски промени (УНФЦЦЦ), го ратификуваше Парискиот договор за клима 

во ноември 2017 година, со придонес во глобалните напори за намалување на емисиите стакленички 

гасови, (Национални придонеси кон ублажувањето на климатските промени-NDC
1
): „Намалување на 

емисиите на СО2 предизвикани од согорувањето на фосилните горива за 30%, што претставува 

тенденција на 36% повисоко ниво, до 2030 година, во споредба со вообичаеното сценарио (BAU)“. 

Како одговор на повикот од договорните страни на Парискиот договор за клима, за значително 

                                                      
1
 http://unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=302  

http://unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=302
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засилени NDC, земјата планира да достави ревидиран NDC во октомври 2020 година, што ќе се 

базира на овој НПЕК и Третиот Двогодишен извештај за климатски промени (3
rd

 BUR) . Понатаму, на 

национално ниво, вреди да се спомене тековниот проект под наслов „Закон и стратегија за 

климатски промени“ како придонес и влезна точка за НПЕК, кој е поддржан од механизмот за 

финансирање на Инструментот на ЕУ за претпристапна помош (IPA II) и треба да се донесе 

Долгорочната стратегија за климатска акција и Закон за климатска акција.  

Земјата досега има доставено три Национални планови за климатски промени
2
 и два 

Двогодишни извештаи
3
 до УНФЦЦЦ. Во периодот 2019-2020 во процес на подготовка сеЧетвртиот 

национален план и Третиот двогодишен извештај за климатски промени (Трет BUR) до 

УНФЦЦЦ . Националниот план за енергија и клима се темели на Сценариото со дополнително 

засилени мерки (e-WAM) од третиот BUR, односно на Зеленото сценарио во Стратегијата за 

развој на енергетиката кое е проширено со политиките и мерките од секторите индустрија, 

земјоделство, шумарство и други употреби на земјиште и отпад. 

Сите споменати стратешки и плански документи се темелат на робусна аналитичка работа и 

консултации со надлежните министерства и други релевантни чинители, насочени кон 

идентификација и валидација на можни политики и мерки за ублажување во засегнатите сектори, 

приоритетизација на идентификуваните политики и мерки и давање насоки за развој на сценарија за 

ублажување, како и идентификација и валидација на претпоставките што се користат за моделирање 

на сценарија. Советувањето и комуникацијата со засегнатите страни не беше спречено од кризата 

КОВИД-19, така што значителен придонес од засегнатите страни е постигнат преку платформите за 

виртуелни состаноци. Затоа, со сигурност може да се заклучи дека капацитетот, и аналитички, и 

институционален, како и партиципативниот процес, создадени уште пред македонскиот NDC, и 

одржувани и унапредени во текот на изработката на Стратегијата за енергетика и  на третиот BUR, 

се силни почетни точки за НПЕК. 

И покрај тоа што е утврдено со Законот за енергетика, Програмата за реализација на Стратегијата за 

енергетика не беше донесена во рок од шест месеци по донесувањето на Стратегијата, заради 

политичката состојба во земјата (распуштање на Собранието со цел отворање на патот за 

предвремени парламентарни избори) и КОВИД-19 кризата. Подготовката на овој документ започна  

во октомври 2020 и се очекува да се усвои до крајот на 2021 година. Во рамките на тој проект се 

изработи и ажурирана верзија на стратегијата за енергетика до 2040 година, во која што е вклучено 

влијанието на КОВИД-19. Добиените резултати во првите неколку години на планирање отстапуваат 

од резултатите во усвоената стратегија за енергетика до 2040 и овој План за енергија и клима, но кај 

целите за 2030 и 2040 речиси и да нема отстапување или тоа е многу мало. 

II. Стратегија за петте димензии на Енергетската унија 

Интегрираниот Национален план за енергија и клима на Северна Македонија ги образложува сите 

пет димензии на Енергетската унија, односно декарбонизација (опфаќајќи два сегменти: емисии на 

стакленички гасови и обновливи извори на енергија), енергетска ефикасност, безбедност во 

снабдувањето со енергија, внатрешен пазар на енергија, и истражување, иновации и конкурентност. 

Стратешката политика во димензијата декарбонизација предвидува реализација на сите 

идентификувани активности за ублажување на климатските промени што дополнително ќе ги 

намалат емисиите на стакленички гасови, а истовремено на одржлив начин ќе го зголемат учеството 

на обновливи извори на енергија во бруто финалната потрошувачка на енергија. Околу 70% од 

вкупните емисии на стакленички гасови во земјата потекнуваат од активности во енергетскиот сектор 

при кои се согоруваат на фосилни горива, особено во потсекторите за енергетска трансформација, 

индустрија и транспорт. Затоа, промовирањето на транзиција на енергетскиот сектор кон 

нискојаглеродни технологии, како клучна цел опфаќа силен план за постепено затворање на 

електраните на јаглен и забрзување на искористувањето на обновливите извори за производство на 

                                                      
2
 https://klimatskipromeni.mk/article/31#/index/main  

3
 https://klimatskipromeni.mk/article/27#/index/main  

https://klimatskipromeni.mk/article/31#/index/main
https://klimatskipromeni.mk/article/27#/index/main
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електрична енергија во комбинација со мерките за енергетска ефикасност во сите сектори. 

Воведувањето такса за СО2 ќе го забрза постепеното напуштање на конвенционалните горива, а 

истовремено ќе ги стимулира инвестициите во ОИЕ и спроведувањето на мерки за енергетска 

ефикасност. Во областа на обновливите извори на енергија, земјата ќе ги продолжи сегашните 

механизми за поддршка на производство на електрична енергија од ОИЕ преку повластените тарифи 

и премии со аукции (доделени во тендерска постапка). Земјата ќе промовира натамошно 

искористување на ОИЕ во секторот на електрична енергија (без директна поддршка), но и во другите 

сектори преку воведување на концептот производител-потрошувач („prosumer“) и со 

електрифицирање  на секторот  греење и ладење со примена на високоефикасни топлински пумпи и 

системи за централно греење од термоелектрани-топлани (ТЕ-ТО) на биомаса, како и со 

зголемување на потрошувачката на биогорива во транспортниот сектор. 

Димензијата декарбонизација, исто така, предвидува политики и мерки за намалување на емисиите 

на стакленички гасови во неенергетските сектори. Мерките поврзани со земјоделство, шумарство и 

други употреби на земјиште вклучуваат подобрување на практиките за исхрана на добитокот и 

управување со арското ѓубриво во фармите за одгледување добиток, конверзија на земјиштето со 

што ќе се намали ерозијата на почвата и ќе се зголеми органската материја во почвата  понорањето 

на јаглерод, како и управување со шумски пожари и пошумување на шумското земјиште што ќе 

придонесе за дополнителна апсорпција на стакленички гасови. НПЕК истоа така предвидува можност 

за намалување на емисиите на стакленички гасови од секторот отпад, преку подобрување на 

практиките за управување и третман со отпад. 

Во поглед на димензијата енергетска ефикасност, Северна Македонија ќе се обиде да ги зголеми 

заштедите во потрошувачката на примарна и финална енергија. Проекцијата со сегашните политики 

покажува дека потрошувачката на примарна и финална енергија ќе се зголеми за 38% и 55%, 

соодветно, во 2040 година во однос на 2017 година, како резултат на континуиран економски раст. 

Имајќи предвид дека земјата има ограничен потенцијал на лигнит и биомаса, како доминантни 

домашни ресурси што во моментот се користат, целта е да се посвети посебно внимание на 

енергетската ефикасност. Затоа, Северна Македонија планира да спроведе голем број на политики и 

мерки во текот на периодот 2020 - 2040 година, со цел да се намали потрошувачката на енергија во 

зградите (домаќинства, комерцијални и јавни објекти), секторот индустрија, транспортниот сектор и 

да се намалат загубите при енергетската трансформација и во преносната и дистрибутивна мрежа. 

Имајќи предвид дека сè уште не се изготвени подзаконските акти кои треба да ги дефинираат целите 

и патоказот за енергетска ефикасност ( согласно новиот Закон за енергетска ефикасност), НПЕК 

обезбедува некои индикативни заштеди што можат да се постигнат во иднина, кога сите барања од 

подзаконските акти ќе влезат во сила. 

Политиките и мерките кои се однесуваат на градежниот сектор се фокусираат кон подобрување на 

енергетските карактеристики на зградите, со реновирање на постојните и изградба на нови згради 

(вклучувајќи пасивни згради), како и преку промоција и воведување на понапредни технологии за 

управување со потрошувачката (доколку е можно во комбинација со ОИЕ), користење системи за 

централно греење, „зелени“ јавни набавки и др. Во секторот индустрија, приоритет се дава на 

подобрувањето на процесите со употреба на поефикасни и напредни технологии, во комбинација со 

енергетско управување во процесот. Што се однесува до транспортот, приоритет се дава на 

политиките за замена на возниот парк (вклучително и промовирање на електрични возила), 

унапредување на напредната мобилност (велосипедизам, пешачење и сл.) и користење колективни 

начини на транспорт, како и промена кај товарниот сообраќај од патен до железнички сообраќај. 

Спроведувањето на овие мерки во комбинација со мерките предвидени во димензијата 

декарбонизација ќе ја задржи потрошувачкате на примарна енергија на сегашно ниво. Ова укажува 

на значителни заштеди на енергија во однос на сценариото BAU (претставено во Стратегијата за 

енергетика), што се користи за проценка на индикативните цели за ЕЕ. Покрај тоа, сите овие 

политики и мерки ќе имаат директен ефект врз намалувањето на емисиите, ќе ја намалат зависноста 

од увоз и ќе ја стимулираат домашната економија со локални можности за работа. 

Во однос на енергетската сигурност, земјата има за цел да стане помалку зависна од увозот на 

енергија со поголемо користење на обновливи извори и енергетска ефикасност, но истовремено 
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планира да ги диверзифицира своите извори на снабдување преку употреба на природен гас (главно 

во секторот индустрија). Анализирајќи ја тековната состојба, идентификуваните потенцијални ризици 

за сигурност во снабдувањето вклучуваат ограничена употреба на домашни ресурси во 

производството на енергија (главно базирана на лигнит, биомаса и хидроцентрали), осиромашување 

на ресурсите на јаглен, постоењето на само една интерконекција за снабдување со природен гас и 

големата зависност од увоз на енергија (со скоро 60% од вкупната потрошувачка на примарна 

енергија). Политиките и мерките во димензијата енергетска сигурност се веќе опфатени во другите 

димензии. Така, мерките за зголемување на учество на ОИЕ предвидени во димензијата 

декарбонизација се многу важни за диверзификација на домашните ресурси, но и за намалување на 

зависноста од увоз на енергија кога се комбинираат со мерките во димензијата енергетска 

ефикасност. Се очекува да се зголеми флексибилноста на системот со комбинирање на користењето 

на ОИЕ, односно со електрификација на транспортот. НПЕК предвидува и диверзификација на 

снабдувањето, преку развивање на преносната мрежа за природен гас, имајќи ја предвид важноста 

на користењето на природниот гас во секторот индустрија како гориво со помал интензитет на 

јаглерод, што ќе ги намали емисиите на стакленички гасови и ќе го подобри квалитетот на воздухот, 

како резултат на промените во овој сектор. 

Во однос на димензијата внатрешен пазар на енергија, НПЕК има за цел да воспостави 

организиран ден-однапред пазар во Северна Македонија, да овозможи спојување со пазарот ден-

однапред во Бугарија и да учествува во иницијативи за воспоставување регионален пазар. Во однос 

на интерконекциите за електрична енергија, земјата планира да го подобри сегашниот висок степен 

на поврзаност, со завршување на новата интерконекција со Албанија (како проект од списокот PECI), 

со што ќе се подобри интерконективноста на регионот. Земјата исто така планира да ги 

диверзифицира патеките за снабдување со реализација на планираната интерконекција за природен 

гас со Грција (како проект од списокот „Проекти од заемен од интерес“ (PMI) и интерконекција со 

Косово* и Србија (како проекти на прелиминарниот список на проекти на Енергетската заедница 

(PECI), што ќе обезбеди сигурност во снабдувањето во регионот. Исто така, НПЕК вклучува 

континуирани инвестиции во преносната и дистрибутивната мрежа за електрична енергија, како и 

развој на преносната и дистрибутивната мрежа за природен гас во земјата. Другите планови за 

развој на внатрешниот пазар на енергија ќе ја зголемат флексибилноста на системот за поголема 

интеграција на ОИЕ и ќе вклучат подобрување на нивото на одговор на побарувачката и воведување 

ценовни сигнали за електрична енергија во реално време, кои ќе ги охрабрат потрошувачите да 

заземат проактивна улога во балансирањето, со што ќе се зголеми капацитетот на складирање за 

енергија. НПЕК предвидува и изготвување на годишна програма за ранливите потрошувачи што ќе 

обезбеди нивна заштита од ценовни шокови. 

Во однос на димензијата истражување, иновации и конкурентност, Македонија ќе се обиде да ги 

вклучи технологиите и мерките за транзиција на енергија во своите приоритети за истражување и 

иновации (R&I). Во 2018 година, земјата го започна процесот за изработка на Стратегија за паметна 

специјализација, во која енергетскиот сектор беше одбележан како еден од приоритетните области 

на кои им се потребни иновативни стратегии, базирана на целите, „зголемено учество на обновливи 

извори“ и „подобрување на енергетската ефикасност“ на Стратегијата за развој на енергетиката во 

РСМ. НПЕК исто така ја истакнува потребата за честа ревизија на наставните планови поврзани со 

енергетиката на сите образовни нивоа, за да се следат иновативните трендови во науката и 

технологијата, особено трендовите за енергетска транзиција. 

За да се финансираат активностите за истражување и иновации поврзани со енергија и клима, 

земјата планира да ја продолжи националната поддршка преку механизмите на ФИТР - Фондот за 

иновации и  технолошки развој (како грантови, заеми и сл.), за поддршка на иновативни активности 

во микро, мали и средни претпријатија (MМСП). Програмите на ФИТР вклучуваат можности за нови 

механизми насочени кон јавниот сектор и големите претпријатија. Овие механизми за поддршка ќе 

овозможат трансфер на знаење и технологија помеѓу научните институции и индустријата, со што ќе 

се зајакне конкурентноста на бизнис секторот и истовремено ќе се поддржи науката предводена од 

индустријата. Исто така, пристапот за меѓународна поддршка на програмите за истражување и 

иновации на ЕУ (како „ЕУ Хорајзон“) и други донаторски фондови треба да се подобри со 
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воспоставување на ефективни единици за управување со проекти во одговорните министерства (кои 

се составени од службеници со мултидисциплинарни знаења, вклучени во процедурите за 

планирање, евалуација и мониторинг) и со зголемување на надлежностите на институциите за 

ефикасно апсорбирање на овие средства. 

Во однос на конкурентноста, НПЕК посочува дека малите и средните претпријатија треба да бидат 

охрабрени и поддржани за да го диверзифицираат своето портфолио на услуги и производи во ОИЕ 

и ЕЕ, со обезбедување на соодветни финансиски и технички механизми. Механизмите вклучени во 

програмите на ФИТР (како грантови за кофинансирање, бизнис забрзувачи, канцеларии за трансфер 

на технологија, научно технолошки парк, итн.) може да бидат добра почетна точка за подобрување 

на деловното опкружување и обезбедување на конкурентност на претпријатијата. 

III. Преглед на табели со клучни цели, политики и мерки од планот 

Во овој план се предложени 63 специфични политики и мерки (Табела 1) за постигнување на 

поставените цели дефинирани во Табела 2 за секоја од петте димензии. Некои од предложените 

политики и мерки се однесуваат на повеќе од една од димензиите, нивната интеракција е 

претставена во Табела 1. 

  

Табела 1.  Интеракции на политиките и мерките со димензиите од Енергетската унија и EnC 

 

   Политики/мерки Декарбо 
низација 

Енергетска 
ефикасност 

Енергетска 
сигурност 

Внатрешен 
пазар на 
енергија 

R&I и 
конкуре
нтност 

Д
е
к
а
р

б
о

н
и

з
а
ц

и
ја

 

ПМ_Д1 Воведување на такса за CO2 √  √  √ 

ПМ_Д2 

Намалување на емисиите на CH4 
преку ентерична фермeнтација кај 
млечните крави за 3%  

√     

ПМ_Д3 

 Намалување на емисиите на N2O 
преку управување со ѓубривото од 
млечните крави за 20% 

√     

ПМ_Д4 

  Намалување на емисиите на NO2 
преку управување со ѓубриво кај 
фармите со свињи за 13% 

√     

ПМ_Д5 

Намалување на емисиите на N2O од 
ѓубривото од млечни крави за 20% 
во фарми со под 50 добиточни 
единици 

√     

ПМ_Д6 
 Воведување на интегрирано 
управување со шумски пожари 

√  √   

ПМ_Д7  Пошумување  √  √   

ПМ_Д8 

Конверзија на начинот на употреба 
на земјиште за посеви на наклон 
над 15%  

√     

ПМ_Д9 

   Контурна обработка на земјиште 
под поледелски култури на 
наклонети терени (5-15%) 

√     

ПМ_Д10 

 Повеќегодишна тревни насади во 
овоштарството и лозарството на 
наклонети терени (>5%)  

√     

ПМ_Д11 
 Користење на биојаглен како понор 
на јаглерод во земјоделско земјиште 

√    √ 

ПМ_Д12  Ослободување на гас во депонии  √    √ 

ПМ_Д13 

 Механичко-биолошки третман 
(MБT) во нови депонии со 
компостирање 

√     

ПМ_Д14  Селекција на отпад - хартија √     

ПМ_Д15 Подобрено управување со отпад и √     
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материјали во индустриски објекти 

ПМ_Д16 Програма за праведна транзиција √    √ 

ПМ_Д17 

Идентификација на најсоодветна 
локација за фотонапонски и ветерни 
електроцентрали 

√    √ 

ПМ_Д18  Големи хидро електроцентрали √  √ √ √ 

ПМ_Д19 ОИЕ без поддршка √  √ √ √ 

ПМ_Д20 
 Наводнување со употреба на 
фотонапонски систем 

√  √ √ √ 

ПМ_Д21  Повластени тарифи √  √ √  

ПМ_Д22  Поддршка со премии  √  √ √  

ПМ_Д23 
 Фотонапонски електроцентрали на 
покрив 

√  √ √ √ 

ПМ_Д24 
 Соларни термални колекторски 
системи 

√  √ √  

ПМ_Д25 
 Електроцентрали на биомаса 
(опционално ТЕ-ТО) 

√  √ √  

ПМ_Д26  Развој на пазарот на биогорива √  √ √ √ 

Е
н

е
р

ге
т
с
к
а
 е

ф
и

к
а
с
н

о
с

т
 

ПМ_EE1 
 Облигациона шема за енергетска 
ефикасност 

√ √ √   

ПМ_EE2 
 Реконструкција на постојни 
станбени згради 

√ √ √  √ 

ПМ_EE3 
 Реконстукција на постојни јавни 
згради на централно ниво 

√ √ √  √ 

ПМ_EE4 
 Реконструкција на постојни згради 
на локалната самоуправа  

√ √ √  √ 

ПМ_EE5 
Реконстукција на постојни 
комерцијални згради  

√ √ √  √ 

ПМ_EE6  Изградба на нови згради √ √ √  √ 

ПМ_EE7  Изградба на пасивни згради √ √ √  √ 

ПМ_EE8 
 Подобрување на улично 
осветлување во општините 

√ √ √   

ПМ_EE9  Зелени јавни набавки √ √ √  √ 

ПМ_EE10 
 Означување на електрични апарати 
и опрема  

√ √ √  √ 

ПМ_EE11 
 Зголемување на употреба на 
топлински пумпи 

√ √ √  √ 

ПМ_EE12 

 Кампањи за подигнување на 
јавната свест и мрежни 
информативни центри за енергетска 
ефикасност  

√ √ √   

ПМ_EE13 
 Исфрлање од употреба на сијалици 
со вжарено влакно  

√ √ √   

ПМ_EE14 
 Управување со енергијата во 
производните индустрии 

√ √ √  √ 

ПМ_EE15 
Воведување на ефикасни 
електрични мотори 

√ √ √  √ 

ПМ_EE16 
 Воведување понапредни 
технологии  

√ √ √  √ 

ПМ_EE17 
 Зголемена употреба на 
железницата  

√ √ √  √ 

ПМ_EE18 
  Обновување на националниот 
возен парк на патнички автомобили 

√ √ √   

ПМ_EE19  Обновување на националниот √ √ √  √ 
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возен парк на патнички и товарни 
возила  

ПМ_EE20 

 Поголемо користење на велосипед, 
пешачење и воведување на 
политика за паркирање 

√ √ √  √ 

ПМ_EE21 
 Изградба на железничката пруга 
кон Република Бугарија 

√ √ √  √ 

ПМ_EE22 Електрификација на транспортот √ √ √  √ 

ПМ_EE23 
 Зголемена употреба на системи за 
централно греење 

√ √ √  √ 

ПМ_EE24  Паметни заедници √ √   √ 

ПМ_EE25 Намалување на загуби во мрежата  √  √ √ 

В
н

а
т
р

е
ш

е
н

 п
а
з
а
р

 н
а
 е

н
е
р

ги
ја

 

ПМ_ВПЕ
1 

 Изградба на 400 kV 
електропреносна интерконекција 
Македонија-Албанија (Битола-
Елбасан) 

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
2 

  Развој на прекугранична 
инфраструктура за природен гас со 
цел диверзификација на правците 
за снабдување и зголемување на 
конкурентноста на пазарот  

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
3 

 Развој на преносната мрежа за 
природен гас  

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
4 

 Развој на дистрибутивната мрежа 
за природен гас 

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
5 

  Продолжување со регионална 
интеграција на пазарот на 
електрична енергија 

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
6 

  Дополнително развивање на 
мрежата на електодистрибутивниот 
систем за да се интегрираат повеќе 
ОИЕ, вклучително потрошувачи-
производители и повеќе електрични 
возила, како и постојано  
подобрување на сигурноста на 
мрежата.  

√ √ √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
7 

 Ценовни сигнали за одговор на 
побарувачката 

√  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
8 

  Усвојување на годишна Програма 
за ранливи потрошувачи 

  √ √  

И
с
тр

а
ж

у
в
а
њ

е
, 

и
н
о
в
а
ц

и
и
 и

 
ко

н
ку

р
е
н
тн

о
с
т 

 

ПМ_ИИК
1 

 Учество во развој на технологии и 
мерки за енергетска транзиција   

√    √ 

ПМ_ИИК
2 

 Надградување на образовните 
програми за одржливи енергетски 
потреби 

√ √   √ 

ПМ_ИИК
3 

  Меѓусекторска и географска 
подвижност на научниците 

    √ 

ПМ_ИИК
4 

 Зголемување на улогата на МСП во 
енергетската транзиција 

√ √ √ √ √ 
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Табела 2. Клучни цели 

 Клучни цели (2030) 

Декарбонизација 

(емисии и 
намалување на 

емисии на 
стакленички 

гасови) 

82% намалување на GHG нето емисии споредено со нивото од 1990г. 

66% намалување на емисиите во енергетскиот сектор (главно со затворање на ТЕЦ Осломеј на јаглен 
во 2021 година и ТЕЦ Битола по 2027година) 

45% зголемување на емисии во секторот индустриски процеси и користење на продукти (ИПКП) 

29% намалување на емисии во секторот земјоделие 

95% намалување на емисии со зголемување на шумскиот фонд во FOLU 

21% намалување на емисии во секторот отпад 

Декарбонизација 

(Обновлива 
енергија) 

38% удел во нето финалната потрошувачка на енергија  

66% удел во бруто производството на електрична енергија 

45% удел во бруто финалната потрошувачка на енергија за греење и ладење 

10% во финалната потрошувачка на енергија во транспортот 

Енергетска 
ефикасност 

20.8% заштеди во потрошувачката на финална енергија споредено со  BAU сценариото 

34.5% заштеди потрошувачката на примарна енергија споредено со  BAU сценариото 

Воспоставување на платформа за следење и верификација до 2021 година 

Развој на Стратегија за реконструкција на згради 

19% заштеди во финална потрошувачка на енергија во секторот транспорт во споредба со BAU 

Енергетска 
сигурност 

59% Увозна енергетска зависност, главно преку:  

 Исполнување на целите за ОИЕ и ЕЕ   

 Континуирано создавање на поповолна инвестициска клима за ОИЕ 

 Континуирано одржување и подобрување на преносните и дистрибутивните мрежи 

 Зголемување на бројот на потрошувачи-производители 

 Создавање на систем на гаранции за потекло кој ќе ја зголеми вредноста на проектите за ОИЕ 

Зголемување на диверзификацијата на изворите на енергија и снабдување од трети земји преку:  

 Исполнување на целите за ОИЕ  

 Изградба на дополнителни интерконективни мрежи со Грција, Косово* и Србија 

Зголемување на флексибилноста на националниот енергетски систем преку: 

 Имплементација на пазар на балансна енергија 

 Изградба на хидроелектрични централи (вклучувајќи реверзибилни) или електрани на гас (вклучувајќи 
ТЕ-ТО) 

 Изградба на електроцентрали на биомаса и биогас 

 Имплементација на одржливи опции за одговор на побарувачката, вклучувајќи „возила на мрежа“, 
„претворање на електричната енергија од ОИЕ во топлинска“ и „складирање во батерии“   

Внатрешен пазар 
на енергија 

Одржување на високо ниво на интерконективност; 

Одржување и надградување на енергетската преносна структура преку: 

 Завршување на веќе започнатиот проект за електрична интерконекција Битола-Елбасан до 2023г. 

 Имплементација на проекти за изградба на мрежа за природен гас со Грција, Косово* и Србија 

 Зголемување на пристапот до преносната мрежа за природен гас, особено за индустриските 
потрошувачи 

Зголемување на пазарната интеграција преку: 

 Поскоро воспоставување на пазар ден однапред 

 Спојување со IBEX (Бугарскиот пазар ден однапред) и учество во иницијативата за воспоставување на 
регионален пазар на електрична енергија 

 Зголемување на нивото на одговор на побарувачка  

 Зголемување на бројот на потрошувачи кои можат да обезбедат балансни услуги и агрегатори  

 Зголемување на капацитетот на складирање на енергија 

Намалување на нивото на енергетска сиромаштија преку: 

 Обезбедување на имплементација на одредбите за заштита на потрошувачи (ранливи потрошувачи) 
од снабдувачите 
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 Поттикнување на инсталациите на соларни термални колектори за топла вода, особено кај ранливите 
потрошувачи 

 Изработка на годишни програми за ранливи потрошувачи со соодветно зголемување на интензитетот 
на мерките, врз основа на годишните потреби 

 Воведување на „енергетската сиромаштија“ како поим во соодветните закони  

Истражување, 
развој и 

конкурентност 

Зголемување на финансирањето за истражување и иновации, промовирање на технологиите за 
чиста енергија и подобрување на конкурентноста преку: 

 Пренасочување на повеќе национални финансиски средства во науката  

 Активности за истражување и иновации (R&I) поврзани со енергијата и климата 

 Зголемување на пристапот до програмите за финансирање на ЕУ за истражување и иновации (како 
Хоризонт Европа, наследник на Хоризонт 2020) и други меѓународни донатори 

 Прилагодување на наставните програми за да можат да одговорат на трендовите на енергетската 
транзиција во сите образовни нивоа   

 Промовирање на технологии на ОИЕ и ЕЕ во секторот за енергетска трансформација и во 
индустрискиот сектор, паралелно со електрификација на секторите за греење и ладење и во 
транспортот 

 Развој и усвојување на Стратегија за паметна специјализација 

 Охрабрување и поддршка на малите и средни претпријатија да го диверзифицираат своето портфолио 
на услуги и производи во ОИЕ и ЕЕ преку обезбедување на соодветни финансиски и технички 
механизми 

 

 

 

Со цел да се процени  индивидуален ефект на секоја од предложените мерки и политики во овој 

НПЕК, секоја мерка се моделира индивидуално (како што е претставено во табелите за секоја мерка 

засебно).Сепак, во сценариото со постојните мерки (WEM) и сценариото со дополнителни мерки 

(WAM), сите политики и мерки се моделираат заедно, со цел да се земе предвид интеракцијата меѓу 

нив и да се избегне ризикот од непотребни инвестиции и предимензионирање на системот. На 

пример, во сценарио без мерки за енергетска ефикасност, потрошувачката на електрична енергија во 

2030 година може да достигне 9,2 TWh во  Северна Македонија. Во сценариото со постојните мерки,  

е намалена на 8,2 TWh, а во сценариото со дополнителни мерки е 7,7 TWh. Ова значи дека доколку 

системот за производство на електрична енергија има за цел да произведе 9,2 TWh, а во меѓувреме 

се спроведени мерки за енергетска ефикасност и потрошувачката не надминува 7,7 TWh, а исто така 

на регионално ниво има вишоци на електрична енергија, системот е предимензиониран и се прават 

непотребни инвестиции. Ова ја нагласува важноста за паралелна имплементација на сите мерки во 

дадено сценарио. Имајќи предвид дека мерките и политиките за енергетска ефикасност се 

најисплатливи, моделот (MARKAL) автоматски ги вклучува овие мерки и политики, со што се 

имплементира првиот принцип на енергетска ефикасност. Но, дури и во димензијата енергетска 

ефикасност, во одредени мерки може да се појават непотребни инвестиции, на пример, ако во 

домаќинство кое нема изолација, прво се инсталира систем за греење и потоа се изолира, системот 

за греење може да биде предимензиониран и повторно можат да се појават непотребени 

инвестиции.  Со користење на развиениот модел (MARKAL-Македонија), сите мерки се разгледуваат 

во исто време, при што се избегнува овој вид на предимензионирани инвестиции.  

Макроекономските анализи за секторот енергетика се темелат на резултатите за инвестициите 

добиени од моделот MARKAL. Резултатите за секторот енергетика покажуваат дека за спроведување 

на сценарио со постоечките мерки се потребни околу 9,3 милијарди евра, додека за спроведување на 

сценариото со дополнителни мерки се потребни 17,4 милијарди евра (Слика 1). Најголемите 

инвестиции во сценариото WAM се во периодот од 2036-2040 година, а во сценариото WEM во 

периодот 2026-2030 година. Главната разлика помеѓу двете сценарија е во нивото на инвестиции во 

мерки за енергетска ефикасност. Инвестициите во секторот за енергетика учествуваат со над 99% од 

вкупните инвестиции (вклучувајќи ги и секторот земјоделство, AFOLU и секторот отпад), кои 

изнесуваат 9,4 во WEM и 17,5 во WAM. 

Иако инвестициите во сценариото со дополнителни мерки се поголеми, вкупната цена на системот е 

помала за 15,7% во 2030 година, споредено со сценариото со постојни мерки (Слика 2). Најголема 

заштеда е во трошоците за набавка на гориво. Вкупните системски трошоци се зголемуваат за околу 
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80% во 2040 година, во споредба со 2020г., во сценариото со дополнителни мерки и во 2030 година 

тие ќе изнесуваат до 3.207 мил. евра. 

Слика 1. Инвестициски трошоци по сценарио (милиони евра) и разлика помеѓу сценаријата според 
типот на инвестиции во енергетскиот сектор 

Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

Слика 2. Вкупни трошоци на енергетскиот систем (милиони евра) и разлика помеѓу сценаријата 
според типот на трошоци  

 

Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

Дополнително, предложените мерки/политики се прикажани на кривата на маргиналните трошоци за 

намалување (MAC крива), каде што економските и еколошките аспекти се разгледуваат за секоја од 

нив засебно, во однос на нивните специфични трошоци и потенцијалот за намалување на CO2-eq 

(Слика 3). Прикажано е дека околу 70% од предложените мерки/политики ги намалуваат емисиите на 

стакленички гасови со негативни специфични трошоци (пониски трошоци отколку во сценарио без 

мерки), наречени и можности во кои сите добиваат (win-win). 

Покрај еколошката и економската ефективност, како дел од третиот БУР (извештајот за ублажување 

на влијанието предизвикано од стакленички гасови), евалуирани се и социјалните придобивки за 

некои од предложените мерки/политики (Слика 4). Со имплементација на мерките од сценариото 
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WAM, во 2035 година може да се создадат 10.000 зелени работни места, додека во сценариото 

WEM, во 2030 година може да се создадат максимум 5.200 работни места. 

Слика 3. Кривата на маргинални трошоци за намалување на трошоци (MAC крива)  

 
Извор: Национален извештај за ублажување на влијанието предизвикано од стакленички гасови, од третиот БУР 

Слика 4. Број на зелени работни места  

 
 

Извор: Национален извештај за ублажување на влијанието предизвикано од стакленички гасови, според третиот БУР 

Еден од најголемите фактори кои влијаат на реализацијата, не само на сценариото WAM, туку и на 

сценариото WEM е тоа што не се изградени:  

 Чебрен и другите планирани големи хидроцентрали кои значително ќе ја подобруваат 
флексибилноста на системот и овозможуваат поголемо вклучување на променливите ОИЕ во 
системот. Покрај тоа, во услови на намалено производство или затворање на ТЕЦ Битола, 
оваа мерка е клучна за зголемување на сигурноста во снабдувањето и исто така придонесува 
за зголемување на учеството на ОИЕ. Направени се анализи на сензитивност, кои 
покажуваат дека ако Чебрен и другите хидроцентрали не се изградат, треба да се разгледа 
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можноста за изградбата на гасна електрана. Ова ќе ја зголеми флексибилноста на системот, 
но во споредба со опцијата за изградба на хидроцентрали, нема да придонесе за 
подобрување на целокупното учество на ОИЕ и намалување на увозната зависност. 
Изградбата на нова гасна електрана е условена со изградба на нова интерконекцја за 
природен гас. Последната, најнеповолна опција е зголемување на увозот на електрична 
енергија.   

 интерконекциите за гасно поврзување со Грција и Србија, овозможуваат диверзификација на 
енергетските извори, го зголемуваат капацитетот за увоз на природен гас, што ќе овозможи 
зголемена употреба на ова гориво во индустријата, како чекор кон транзицијата во 
нискојаглеродна индустрија. 

 пристап до гасната преносна мрежа, особено за индустриските претпријатија 

Спроведувањето на политиките и мерките обично вклучува повеќе институции. Затоа, од клучно 

значење за реализација на поставените цели е повисокиот степен на соработка помеѓу институциите, 

како и зајакнувањето на нивните капацитети. Ова е исто така важно за забрзување и олеснување на 

процесите и процедурите за инвеститорите. 

Политиките на Владата треба да бидат насочени кон исполнување на поставената цел, но и да се 

пример за приватни претпријатија и инвеститори. Покрај тоа, неопходно е континуирано да се следи 

обезбедувањето средства, и доколку во одредени сектори се појави проблем, Владата треба да 

интервенира со наоѓање дополнителни извори на средства. 

Реализацијата на сценариото со дополнителни мерки доведува до зголемување на цената на 

енергијата. За да се намали ризикот од енергетска сиромаштија, неопходно е постојано да се следат 

ранливите категории и соодветно да се прилагоди нивото на субвенции за оваа категорија на 

граѓани.
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ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНАТА СОСТОЈБА НА 

ПОЛИТИКИТЕ 

I. Национални околности и енергетски систем    

Националните околности кои соодветствуваат на процесот на развој на Националниот план за 

енергија и клима и идентификацијата на неговите најсоодветни политики и мерки, се пред сѐ, 

претставени со расположливите ресурси, финансиските потенцијали, посветеност на државата за 

создавање зелена економија, големината на државата и сл. Изработката на социјална, економска и 

еколошка одговорна проценка на овие параметри треба да го зајакне квалитетот на предложениот 

пакет мерки, но и да ги ублажи предизвиците за постигнување на очекуваните резултати и да 

овозможи полесен процес на нивна имплементација во практиката. Според научените лекции и 

искуството во регионот, овој документ потврдува дека тековната состојба е добро анализирана, со 

што се овозможуваат услови за идентификација на проактивни политики и мерки кои ги исполнуваат 

критериумите за постигнување на засилени резултати, а истовремено се избегнува едноставна 

репликација на најдобрите практики за кои се смета дека не се применливи за земјата во оваа фаза 

на нејзиниот развој.  

Во овој дел е претставен краток преглед на состојбата во земјата, со посебен поглед на енергетскиот 

сектор. Покрај тоа, направена е споредба со преостанатите пет држави од Западен Балкан 6 (WB6) 

(Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија), земјите од Европската унија кои се во 

близина на Северна Македонија, како што се Грција, Бугарија, Хрватска и Словенија, но и други земји 

од Европската унија, како Унгарија и Австрија. Оваа споредба му овозможува на читателот да ја 

спознае положбата на Северна Македонија во однос на другите земји.   

Според податоците на Светската банка 2018 г.
4
, Република Северна Македонија (Македонија) има 

население од околу 2,08 милиони и претставува четврта најмала земја на списокот со 12 држави што 

се предмет на споредба во оваа анализа (слика 5). Во 2018 г. реалниот раст на БДП изнесуваше 

2,7%, што е повисок во однос на растот на БДП во Грција, Хрватска и Австрија, иако треба да се земе 

предвид дека овие земји-членки на ЕУ веќе имаат широко развиени економии (Слика 6). Од друга 

страна, во споредба со останатите земји од WB6, земјата заостанува, пред сѐ заради 

нереализираните капитални инвестиции. Инвестициите предложени со  пакетот политики и мерки 

наведени во НПЕК, треба да се сметаат како можност за додавање дополнителна вредност на БДП, 

со што се поддржува националниот процес за економски развој. 

Секој граѓанин во Македонија заработува околу 6.100 УСД (БДП/жител) што е околу 6 пати пониско 

во однос на ЕУ (Слика 7). Споредено со WB6, Македонија е пред Албанија, Косово и БиХ, а зад 

Србија и Црна Гора, која има најголем БДП/глава на жител во WB6. 

Сепак, тоа не значи дека во Македонија животниот стандард е 6 пати понизок од ЕУ, бидејќи 

трошоците за живот се различни. За таа цел, е направена споредба на паритетот на куповната моќ 

(ПКМ) со БДП/жител, кој исто така ја зема предвид различнaта куповна моќ, на пример, 1 УСД во 

Македонија и во ЕУ. Според овој индикатор, Македонија има 16.359 УСД/жител, што е за околу 2,7 

пати помалку од ЕУ (Слика 8). 

Кога станува збор за БДП, важно е да се напомене дека извозот на стоки и услуги на Македонија во 

2018 година учествува со 60% од БДП и е зголемен за околу 20 процентни поени во однос на 2010 

година (Слика 9). Ова укажува дека македонските претпријатија првенствено се ориентирани кон 

извоз и се конкурентни на странскиот пазар. Споредено со земјите од WB6, Македонија има 

најголемо учество на извоз во однос на БДП. 

 

 

                                                      
4
 Светска банка, Северна Македпнија, https://data.worldbank.org/country/north-macedonia?view=chart 

https://data.worldbank.org/country/north-macedonia?view=chart
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Слика 5. Популација во ‘000, 2018 година Слика 6. Реална стапка на раст на БДП (%), 2018 
година 

 

 
 
Извор: Светска банка; анализа на проектниот тим 

Слика 7. Реална стапка на раст на БДП/жител 
(УСД), 2018 година 

Слика 8. ПКМ- БДП/жител (УСД), 2018 година 

 
Извор: Светска банка; анализа на проектниот тим 

Слика 9. Учество на извозот на стоки и услуги во БДП (%), 2018 година 

 
Извор: Светска банка; анализа на проектниот тим 

Долгорочната стапка на невработеност во Македонија континуирано се намалува. Во период од 

девет години, таа се намали за повеќе од 40%, но сѐ уште е доста висока, и во 2018 година 

изнесуваше 15,5% (Слика 10). Помеѓу државите на ЕУ, Грција има највисока стапка на долгорочна 

невработеност од 13,6%, додека сите други земји имаат под 3,5%. Спроведувањето на политиките и 

мерките на НПЕК ќе овозможи создавање нови работни места, пред сѐ зелени работни места или 

барем ќе овозможи замена на постојните работни места со нови кои ќе имаат поголема вредност во 

економијата. 
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Слика 10. Долгорочна стапка на невработеност (%), 2018 година 

 
Извор: Еуростат (ЦОР долгорочна стапка на невработеност); за Косовската агенција за статистика, во Косово (стапка на 

невработеност); Албанија и БиХ „Statista“ (стапка на невработеност); анализа на проектниот тим 

При дефинирање на политиките и мерките, треба многу внимателно да се разгледа родовата 

перспектива. Процесите на зголемено вклучување на родовите аспекти во главните политики треба 

да се базираат на основните информации како: 

- родовиот јаз останува значаен, пришто околу 78% од мажите учествуваат на пазарот на труд, 
во споредба со 52% од жените

5
; 

- жени кои поседуваат бизнис претставуваат 29,4% и жени кои управуваат со бизнис 26,3% од 
анкетираните бизниси; 

- најголемите претпријатија за енергетика во Северна Македонија вработуваат значително 
помал број жени во споредба со бројот на мажи. Во ЕВН Македонија, енергетската компанија 
во земјата, жените сочинуваат 19,6% од вкупната работна сила (околу 1000 вработени), 
21,1% од инженерите и само 3,4% од персоналот за технички операции на терен, што 
сочинува скоро половина од вкупната работна сила (430 вработени)

6
; 

- секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација - 14,5% жени и 
85,5% мажи и во секторот  транспорт и складирање - 12,8% жени и 87,2% мажи 

- жените се соочуваат со специфични и позначителни ранливости поради нивниот различен 
социјален статус и улогите кои традиционално им се припишуваат во општествата

7
    

Во однос на потрошувачката на енергија, секој граѓанин во Македонија просечно троши околу 1,2 toe 

(13,9 MWh) од примарната енергија, што е за 1,8 пати помалку од просекот во ЕУ-28 (Слика 11). 

Само граѓаните на Албанија трошат помалку примарна енергија од граѓаните на Македонија, 0,8 toe, 

но пред сѐ поради тоа што вкупното производство на електрична енергија во Албанија е од хидро 

електроцентрали, за разлика од Северна Македонија каде 60% од електричната енергија се 

произведува од електраните на јаглен, за кои е потребна три пати поголема примарна енергија во 

однос на хидро електроцентралите. 

Од друга страна, доколку се споредува колку енергија е потребна за производство на 1 ЕУР, Северна 

Македонија е една од земјите со најмала енергетска ефикасност во регионот кој се разгледува. Таа е 

околу 60% помалку ефикасна од просекот во ЕУ-28 (Слика 12). Само Србија, Косово, БиХ и Бугарија 

се помалку ефикасни од Северна Македонија. Впрочем, Северна Македонија треба да потроши 0,24 

toe (2,8 MWh) енергија за 1 ЕУР, за разлика од ЕУ-28 каде што е потребно само 0,1 toe (1,2 MWh). 

Предложените мерки, особено во областа на енергетска ефикасност, ќе ја зголемат продуктивноста, 

без да се зголеми потрошувачката на енергија, приближувајќи ја Северна Македонија до просекот во 

ЕУ-28. 

                                                      
5
 Државен завпд за статистика 

6
 Студијата на УСАИД, Рпдпва прифатенпст: „Ппдпбруваое на рпдпвата разнпвиднпст вп услугите на сектпрпт 

Електрична енергија“  
7
 ГИЗ – Отвпрен регипнален фпнд за Југпистпчна Еврппа; Енергетска ефикаснпст - „Рпдпва анализа“  
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Слика 11. Потрошувачка на примарна енергија 
по жител (toe/capita), 2018 година 

Слика 12. Потрошувачка на примарна енергија по 
единица БДП (toe/EUR), 2018 година 

  
Извор: Еуростат и Светска банка; анализа на проектниот тим  

Забелешка: податоците за БиХ се за 2017г. (поради недостаток на податоци за 2018г.), додека за Косово нема податоци за потрошувачка 

на примарна енергија по жител 

Еден од основните принципи во процесот на избор на соодветни политики и мерки, кои ќе бидат дел 

од НПЕК, е капацитетот кој го поседуваат да биде соодветно измерен за да бидат квалификувани 

како соодветни мерки. Мерките коишто е тешко или невозможно да се квантифицираат можат исто 

така да бидат предложени, но во тој случај исполнувањето на целите може да се доведе во 

прашање. Мониторингот на примената на предложените политики и мерки е една од главните задачи 

во периодот по усвојувањето на НПЕК. Потребен е механизам за утврдување на начинот на 

спроведување на адекватни политики или мерки. Покрај тоа, треба да се воспостават индикатори за 

да се следи постигнувањето на целите на НПЕК. За таа цел, индикаторите за Цели за одржлив развој 

(ЦОР) (1-свет без сиромаштија, 7-достапна и чиста енергија, 9-индустрија, иновација, 

инфраструктура, 12-одговорна потрошувачка и производство, 13-справување со климатските 

промени), се поврзани со соодветните димензии на НПЕК. Во продолжение е презентирана 

тековната состојба во Македонија во однос на овие показатели, како и состојбата во земјите од 

регионот. 

Следењето на нивото на имплементација на НПЕК подразбира воведување индикатори за секоја 

димензија одделно (декарбонизација, енергетска ефикасност, енергетска сигурност, внатрешен 

пазар на енергија и истражување, иновации и конкурентност), за таа цел, беа употребени постојните 

индикатори за Цели за одржлив развој (ЦОР) Цел 7 (достапна и чиста енергија), Цел 9 (индустрија, 

иновација и инфраструктура) и Цел 13 (справување со климатските промени), поделени во различни 

столбови. 

Димензија - декарбонизација 

Секој граѓанин во Македонија е одговорен за 3,9 t CO2-eq (Слика 13). Споредено со земјите од ЕУ, 

Македонија има повеќе од двојно помала вредност во однос на просекот во ЕУ-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

2.1

1.7

0.8

2.0 2.0

3.2

2.1

2.6

3.6

2.5

3.0

BGMK RS GRMN AL HR SL AU HU EUBA

+1.8
(+149%)

0.24

0.35

0.38

0.22

0.18

0.42

0.16
0.15

0.12

0.33

0.08

0.18

0.10

HRALMK MNRS BA SLXK GR BG AU HU EU

-0.14
(-59%)



 

25 

 

 

Слика 13. CO2-eq емисии по жител 

  
Извор: Еуростат и Државниот завод за статистика, анализа на проектниот тим 

Обновливи извори на енергија  

Обновливите извори на енергија (ОИЕ) учествуваа со 18,1% во бруто финалната потрошувачка на 

енергија, во Македонија во 2018 година, што е речиси идентично со нивото на учество на ОИЕ во ЕУ-

28 (Слика 14). Споредено со WB6, Македонија има најмало учество во обновливи извори на енергија, 

додека во поширокиот регион кој се разгледуваше само Унгарија има помало учество, со 12,5%. 

Според Одлуката D/2018/2/MC-EnC на Министерскиот совет на Енергетската заедница за 

изменување и дополнување на Одлуката 2012/04/MC-EnC од 18 октомври 2012 година, за 

спроведување на Директивата 2009/28/EЗ и за изменување и дополнување на член 20 од Договорот 

за Енергетска заедница
8
, целта на Македонија за 2020 година е учество на ОИЕ со 23%. На 

Македонија и недостасува 5% за да ја постигне оваа цел. Земјите што се разгледуваат, Бугарија, 

Хрватска, Црна Гора и Грција веќе ги постигнаа своите цели за 2020 година, од февруари 2020 

година. 

Биогоривата се главна причина зошто Македонија нема да ја исполни целта на ОИЕ во 2020 година. 

Имено, целта за учество на ОИЕ во секторот транспорт за 2020 година е 10%, додека постигнатото 

учество на ОИЕ во овој сектор во 2018 година е околу 0,1% (Слика 15). Сепак, потребно е 

потврдување на квалитетот на биогоривата во согласност со критериумите за одржливост, според 

Директивата 2009/28/ЕЗ. Доколку оваа цел не се исполни, ниту целта на ОИЕ нема да биде 

исполнета во бруто финалната потрошувачка. Ситуацијата е речиси иста во сите земји во групата 

WB6. Црна Гора и Србија покажуваат најдобро остварување во групата WB6, со учество на ОИЕ во 

финалната потрошувачка на енергија во транспортот од 0,9% и 1,2%, соодветно. Австрија речиси ја 

постигна целта на ОИЕ во транспортот со 9,8% учество, додека другите земји се во опсег од околу 

4% (Грција) до 8% (Бугарија). 

Учеството на ОИЕ во производството на електрична енергија во Македонија постојано се зголемува, 

од 16% во 2010 година до скоро 25% во 2018 година (Слика 16). Македонија има многу ограничено 

учество на ОИЕ (24,8%) во производството на електрична енергија, кое споредено со другите земји 

од WB6 покажува подобро остварување само од Косово (4,2%). Што се однесува до секторот греење 

и ладење, учеството на ОИЕ во Македонија е 32% (Слика 17), пред сѐ поради потрошувачката на 

биомаса (огревно дрво) за греење. Учеството на ОИЕ во секторот греење и ладење во Македонија е 

близу до просечниот процент во разгледуваниот регион. Треба да се нагласи дека во овој процент, 

како и во процентот на учество на ОИЕ во бруто финална потрошувачка на енергија, не се земени 

предвид топлинските пумпи и термалните сончеви колектори (поради непостоење на детални 

статистички податоци за топлински пумпи и термални сончеви колектори), што може значително да 

                                                      
8
 https://www.energy-community.org/dam/jcr:971631b7-7996-4c90-a855-

bfe3d3876ad4/Decision_2018_02_MC_RE_MA_112018.pdf  
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придонесе во зголемување на учеството. Сепак, во новото Истражување за домаќинствата на 

Државниот завод за статистика, кое започна во јуни 2020 година, се поставуваат прашања во врска 

со топлинските пумпи. Одговорот на овие прашања е добра основа за пресметување на придонесот 

од топлинските пумпи. 

Слика 14. Удел на ОИЕ во бруто финалната 
потрошувачка на енергија (%), 2018 година 

Слика 15. Удел на ОИЕ во бруто финалната 
потрошувачка на енергија во секторот 
транспорт (%), 2018 година 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим   

 

Слика 16. Удел на ОИЕ во секторот производство 
на електрична енергија (%), 2018 година 

Слика 17. Удел на ОИЕ во секторот греење и 
ладење (%), 2018 година 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 

Димензија - енергетска ефикасност  

Индикаторите за потрошувачката на примарна електрична енергија (ЦОР: 7_10) и потрошувачката  

на финална електрична енергија (ЦОР: 7_11)од индикаторите за ЦОР 7, се вклучени во димензијата 

енергетска ефикасност. Споредено со потрошувачката на примарна електрична енергија од 2005 

година, во 2018 година Северна Македонија ја намали потрошувачката за 12,7% и по Грција, таа е на 

второ место во споредба со сите други земји (Слика 18). Намалувањето на потрошувачката на 

примарна енергија е резултат на помалото производство на електрична енергија од лигнит. Од друга 

страна, потрошувачката на финална енергија во 2018 година, во однос на 2005 година е зголемена 

за 6,2% (Слика 19). Покрај Македонија, позитивен тренд има и во потрошувачката на финална 

енергија, во Косово, Албанија, Словенија и Австрија. Сите други земји имаат негативен тренд. 
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Слика 18. Потрошувачка на примарна електрична 
енергија во однос на 2005 година (%) 

Слика 19. Потрошувачка на финална електрична 
енергија во однос на 2005 година (%) 

 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 

Според публикацијата „Потрошувачка на енергенти во домаќинствата, 2014 година“ на Државниот 

завод за статистика, само 18% од домаќинствата имаат изолација која не соодветствува со барањата 

од Правилникот, додека според студијата на UNDP „Истражување на начинот на загревање на 

домаќинствата во Скопската котлина“, 50,8% од зградите во Скопската долината немаат изолација, 

42% имаат топлинска изолација под барањата, а само 7,2% од анкетираните домаќинства живеат во 

згради со топлинска изолација според барањата на Правилник за енергетски карактеристики на 

згради, донесен во 2013 година. Од друга страна, околу 25% од домаќинствата во Македонија 

користат неефикасни печки за греење на електрична енергија, а 60% од нив користат неефикасни 

технологии за греење на огревно дрво. Имајќи ја предвид состојбата во секторот домаќинства и тоа 

што тој учествува со скоро 28% во финалната потрошувачка на енергија, повеќето од предложените 

политики и мерки во овој НПЕК се наменети за секторот домаќинства како сектор со висок потенцијал 

за заштеда на енергија, што може да се види од резултатите претставени во Поглавје 4 и 5. За таа 

цел, ЦОР индикаторот-потрошувачка на финална енергија (ЦОР: 7_20) се користи во делот за 

енергетска ефикасност. Овој индикатор покажува колку електрична енергија и топлина трошат 

домаќинствата во просек. Во 2018 година, просечно домаќинство во Македонија трошело 233 kgoe 

(2710 kWh), што е за 2,4 пати помалку во однос на ЕУ-28, што може да биде последица од 

енергетската сиромаштија, со оглед дека 25% од населението во Македонија и 7% од населението 

во ЕУ-28, не е во состојба соодветно да го затопли домот (Слика 25). Имено, потрошувачката на 

финална енергија во домаќинствата по глава на жител во Македонија е помала од сите WB6 земји, 

со исклучок на Албанија, каде просечно домаќинство трошело 178 килограми (2070 kWh). 

Електрификацијата на секторот за греење и ладење, како и зголемувањето на потрошувачка на 

топлина, како главни приоритети во Стратегијата за развој на енергетиката на РСМ до 2040 година 

(Стратегија за енергетика), ќе придонесат за подобрување на состојбата во Северна Македонија во 

однос на овој индикатор. 

Слика 20. Потрошувачка на финална енергија во секторот домаќинства по жител (kgoe), 2018 година 
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Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 

Покрај индикаторот - потрошувачка на финална енергија во домаќинствата по глава на жител (ЦОР: 

7_20), што ја претставува потрошувачката на енергија во домаќинствата, имплементацијата на 

мерките за енергетска ефикасност во другите сектори можат да се следат и со помош на 

индикаторот - енергетска продуктивност (ЦОР: 7_30). Овој индикатор го мери количеството 

економски производ што се добива со единица мерка на бруто расположлива енергија. Бруто 

расположливата енергија претставува количина на енергетски производи потребни за да се задоволи 

целата побарувачка на субјектите во Македонија. Според овој индикатор, помеѓу земјите од WB6, 

Македонија е пред Србија и Косово, но е над 2,5 пати на пониско ниво од просекот на ЕУ-28 (Слика 

21). Меѓутоа, ако се земе предвид индикаторот - Паритет на куповна моќ по жител, Македонија е 

скоро на ниво на ЕУ-28 (Слика 22). Настрана од сите земји кои се разгледуваат е Црна Гора со околу 

1000 паритет на куповна моќ/kgoe. 

Слика 21. Енергетска продуктивност (EUR/kgoe), 
2018 година 

Слика 22. Енергетска продуктивност според 
паритет на куповна моќ/kgoe, 2018 година 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 

Димензија - енергетска сигурност 

Безбедноста во снабдувањето со енергија е еден од најголемите приоритети на Законот за 

енергетика
9
, на Стратегијата за развој на енергетиката , како и на НПЕК. За да се обезбеди сигурност 

во снабдувањето, увозот на енергија треба да биде под или на сегашното ниво. Ова е главната цел 

на Стратегијата, чија реализација може да се проследи со претпазливо следење на индикаторот за 

зависност од увоз на електрична енергија (ЦОР: 7_50). Во оваа област, Македонија покажува многу 

разочарувачки остварувања како резултат на високата зависност од увоз на електрична енергија 

(56%) што е спротивно од другите земји во WB6, (види Слика 23). Но, мора да се напомени дека 

Австрија, на пример, увезува 64% од нејзините потреби, а Грција увезува над 70% од нејзините 

потреби. Македонија целосно ги увезува вкупните количини природен гас и нафтени производи, а во 

2018 година и 9% цврсти горива како што е јагленот (Слика 24). Покрај тоа, околу 30% од потребите 

за електрична енергија се задоволуваат, од увоз на електрична енергија.  

                                                      
9
 http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20energetika%20MK.pdf  
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Слика 23. Зависност од увоз (%), 2018 година Слика 24. Зависност од увоз на горива, во Македонија (%), 
2018 година 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 

Димензија - внатрешен пазар на енергија 

Способноста на луѓето да обезбедат енергија за загревање на домот, влијае на нивото на енергетска 

сиромаштија во земјата, но и на развојот на пазарот на енергија во земјата. За таа цел, се користеше 

индикаторот (ЦОР: 7_60) - население кое не може соодветно да го затопли домот според статусот на 

сериозно материјално обесправени лица. Според овој индикатор, 25% од населението во Северна 

Македонија не е во состојба соодветно да го затопли домот (Слика 25). Статистичките податоци во 

оваа област сè уште не се доволно усогласени, така што нема податоци за Косово, Албанија, Црна 

Гора и БиХ. На ниво на членки на ЕУ, овој индикатор покажува пониски остварувања само во 

Бугарија каде 34% од населението не е во состојба соодветно да го затопли домот, а во Грција е 

приближно исто како и во Македонија. На ниво на ЕУ-28, ситуацијата е далеку подобра, само 7% од 

населението не е во состојба соодветно да го затопли домот. Со спроведување на програмата за 

ранливи потрошувачи и спроведување на мерките за енергетска ефикасност, се очекува значително 

подобрување на овој индикатор. 

Слика 25. Население кое не е во состојба соодветно да го затопли домот (%), 2018 година 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 
Забелешка: Сѐ уште нема официјални податоци за Косово*, Монголија, Албанија и БиХ 

Димензија - истражување, развој и конкурентност  

Истражувањето и развојот (R&D) придонесуваат за зголемена продуктивност, додава нова висока 

додадена вредност на економијата и овозможува поголема конкурентност. Еден од клучните 

индикатори дали Македонија прави нешто на ова поле е распределбата на средства за истражување 
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и развој. Македонија има скромно 0,37% од БДП за R&D, што е на исто ниво со Црна Гора, но скоро 3 

пати помалку во однос на Србија и Хрватска. Просекот на ЕУ-28 е 2,12% за 2018 година. 

Слика 26. Бруто домашни расходи за R&D (%), 2018 година 

 
Извор: Еуростат; анализа на проектниот тим 

I.I Импликации на COVID-19 кризата 

Како дел од процесот на изработка на изработка на Програмата за реализација на стратегијата за 

енергетика, беше изработена и детална анализа за влијанието на Ковид-19 кризата врз економијата, 

енергетскиот сектор и социјалниот и доровиот аспект. Во продолжение е даден краток на главните 

заклучоци добиени од оваа анализа. 

Импликации на COVID-19 кризата врз македонската економија  

Република Северна Македонија, според бројот на заразени случаи на 100.000 лица и според бројот 

на смртни случаи на 100.000 лица, спаѓа во групата земји кои се силно погодени од пандемијата 

Коронавирус, што ја турна македонската економија во тешка рецесија. Затоа, во нашето 

истражување на влијанијата врз кризата врз македонската економија, доследно ги анализиравме 

економските индикатори кои укажуваат на негативните ефекти од кризата во клучните сегменти на 

економската активност. 

Индустриско производство - силниот шок на страната на агрегатната понуда, кој истовремено 

беше пренесен и на страната на агрегатната побарувачка, особено влијаеше на секторите што 

произведуваат трајни производи за широка потрошувачка и облека и услугите - туризам и 

угостителство. Проблемите на македонската економија се значително поизразени во секторите на 

трајни производи за широка потрошувачка и облека, како резултат на нивното поголемо релативно 

учество во целокупната структура на економијата, а помалку изразени во секторот услуги. Како 

последица на кризата, индустриското производство доживеа сериозен пад во март 2020 година (-

13,4%), што беше дополнително зајакнато во април (-33,5%) и мај (-27,0%). Падот беше ублажен во 

јуни (-15,1%). Оваа тенденција резултираше со кумулативен пад на индустриското производство од -

25,0% во вториот квартал на 2020 година. Закрепнување на македонската економија во втората 

половина на 2020 година (иако со пониска динамика отколку што се очекуваше, како резултат на 

новиот силен бран на пандемија што започна во летото 2020 година) ќе предизвика пад на 

индустриското производство на годишно ниво од околу 10 до 11 проценти. 

Бруто-инвестиции, како еден од клучните фактори на економскиот раст, во текот на вториот 

квартал на 2020 година, бележат висок пад (-30%). Оваа тенденција беше ублажена во втората 

половина на годината, како резултат на зголемената кредитна активност на деловните банки и 

мерките спроведени од Владата и Народна банка за поддршка на економијата. Годишниот пад на 

бруто инвестициите во 2020 година ќе биде околу 12 до 13 проценти. 

Меѓународната трговија бележи висок пад, условен од дејството на повеќе фактори: (1) сериозно 

негативно влијание на кризата во земјите на ЕУ и ЕМУ (особено во Германија, Велика Британија, 

Грција и Италија) како наша релевантна област за извоз; (2) привремена стагнација во глобалниот 
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ланец на вредности - неколку големи автомобилски компании (Фолксваген, Ауди, Форд и Пежо) го 

запреа своето производство во Европа во март, предизвикувајќи пад на побарувачката за 

електронски компоненти на автомобили што ги произведуваат во Македонија странските компании во 

зони за технолошки индустриски развој; (3) и двата фактори придонесоа за значителен пад на 

странската побарувачка за македонски производи и услуги. До крајот на годината падот на извозот ќе 

биде околу 11,5%, а на увозот околу 12%. 

Странски директни инвестиции - во време на сериозни рецесии, сегашните странски инвеститори 

ги преиспитуваат своите одлуки за понатамошни инвестиции во нивните производствени капацитети 

во земјата, а потенцијалните странски инвеститори често се воздржуваат од нови инвестиции. 

Странските директни инвестиции во 2020 година ќе се намалат за 1,2 процентни поени како учество 

во БДП (од 2,6% во 2019 година на 1,4% во 2020 година),. 

Дознаките од наши граѓани кои работат во странство ќе го намалат нивното учество во БДП за 0,5 

процентни поени, бидејќи некои од нив останаа без работа, некои работат со скратено работно 

време, а некои се вратија во земјата. 

Инфлација - Македонија, во периодот по 1995 година, одржува ниски, едноцифрени стапки на 

инфлација и тоа е важна (позитивна) карактеристика на нејзината макроекономска рамка. Поради 

промените (варијациите) на стапката на инфлација на квартална основа, Народна банка, во текот на 

2020 година, двапати ги ревидираше проекциите на стапката на инфлација. Сега е поизвесно дека 

македонската економија ќе ја заврши 2020 година со стапка на инфлација од околу 1%. 

Јавни финансии- ситуацијата во областа на јавните финансии, како резултат на кризата утврдена 

со пандемијата КОВИД-19, е дополнително комплицирана. Пред кризата од КОВИД-19, јавниот долг 

на Северна Македонија беше околу 50% (како дел од БДП). Владата досега донесе четири пакети 

мерки за ублажување на ефектите од кризата во износ од околу 900 милиони евра, што претставува 

9% од македонскиот БДП. Буџетскиот дефицит во 2020 година ќе достигне 8,5%. На крајот на 2020 

година, јавниот долг на земјата ќе надмине 60%. За финансирање на буџетскиот дефицит, Владата 

мобилизира значителни средства од странски извори (од ММФ, ЕУ и од издавање на нова 

еврообврзница), а исто така и од домашни извори (задолжување на домашен пазар на капитал - 

главно преку издавање на државни обврзници. Иако Министерството за финансии на Република 

Северна Македонија планира да започне процес на фискална консолидација (континуирано 

намалување на буџетскиот дефицит во периодот 2020 - 2025 година), јавниот долг ќе продолжи да 

расте во 2021, 2022 и 2023 година. Во 2023 година, јавната долгот ќе достигне ниво од околу 64%, а 

во следните две години ќе се намали (на 62% во 2024 година и на 58,8% во 2025 година). 

Импликации на COVID-19 кризата врз енергетскиот сектор 

Во вкупната потрошувачка на електрична енергија во Македонија нема драстични промени во 

првите осум месеци од 2020 година во споредба со 2018 и 2019 година. Анализата на 

електричната енергија по месеци во Македонија покажува дека во првите осум месеци од 2020 

година, потрошувачката на електрична енергија во домаќинствата се зголеми за 2%, во споредба со 

истиот период во 2019 година (Слика  27). Ова е пред сè резултат на ограничувачките мерки заради 

Ковид-19, со кои многу вработени работат од дома. Од друга страна, од истите причини (но со 

спротивен ефект) има намалување на потрошувачката на електрична енергија во сите други сектори 

во анализираниот период. Ова значи дека предвидувањата не треба да имаат драстични 

отстапувања во однос на вкупната потрошувачка, туку само мали разлики во прераспределбата 

помеѓу секторите. 
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Слика  27. Потрошувачка на електрична енергија по сектори, јануари-август 2018-2020 година 

 
Ковид-19 не влијаеше на домашното производство Неповолните хидролошки услови во 2020 

година, дефектот што се случи во РЕК Битола, како и зголемувањето на бројот на потрошувачи кои 

не купуваат електрична енергија од универзалниот снабдувач придонесоа домашното производство 

да се намали за 11% во споредба со истиот период во 2019 година (Слика  28) Во исто време, увозот 

на електрична енергија се зголеми за 15% во истиот период, додека извозот се намали за 11%. Може 

да се заклучи дека генерално Ковид-19 не влијаеше на домашното производство, но влијае до 

одреден степен на извозот на електрична енергија, што пред се се должи на помалата потрошувачка 

во регионот, но и падот на цените на електричната енергија на берзите на електрична енергија во 

регион (кој, на пример, на HUPEX во одредени периоди падна под 20 €/MWh,(Слика 29). 

Кризата Ковид-19 главно влијаеше на потрошувачката на нафтени деривати, но потрошувачката на 

лигнит и природен гас очигледно не се засегнати (Слика 30, Слика 31, Слика 32). Потрошувачката на 

лигнит одговара и е во корелација со производството на електрична енергија од термоелектраните и 

е намалена за 14% во првите осум месеци од 2020 година во споредба со 2019 година. 

Потрошувачката на нафтени деривати главно е под влијание на кризата Ковид-19 и финалната 

потрошувачка на енергија е намалена за 12% во првите осум месеци од 2020 година во споредба со 

2019 година. Ова главно се должи на намалениот транзит на возила низ земјата, како и на 

намалената подвижност на граѓаните (поради работа од дома, полициски часови). 

Слика  28. Снабдување со електрична енергија, јануари-август 2018-2020 година 
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Слика 29. Големопродажна цена на електрична енергија HUPX, 2019-2020 

 

 Слика 30. Потрошувачка на лигнит, јануари-август 2018-2020 година 

 

 

Слика 31. Потрошувачка на нафта, јануари-август 2018-2020 година 
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Слика 32 Потрошувачка на природен гас, јануари-август 2018-2020 година 

 

Импликации на COVID-19 кризата врз родовата еднаквост и социјалната инклузија 

Скорешните случувања на пазарот на трудот како резултат на економската и здравствената 

криза предизвикана од Ковид-19 го зголемуваат родовиот јаз во вработувањето меѓу мажите и 

жените. Откако започна кризата нагло се зголеми бројот на невработени лица регистрирани од 

страна на Агенцијата за вработување. На 31 октомври 2020 година беа регистрирани повеќе од 

52,56% невработени лица во споредба со истиот месец во 2019 година. 

Слика 33 Ефекти од Ковид-19 врз невработеноста 

 
Извор: Агенција за вработување 2020 

Интересно е што на графиконот се забележува дека Ковид-19 кризата доведе до поклопување на 

бројот на мажи и жени регистрирани како невработени, што веројатно е сигнал дека дејностите во 

кои работат жените се полошо засегнати од оваа криза. Во месец септември 2020 за првпат имаме 

ситуација во која бројот на жени регистрирани како невработени го надмина бројот на мажите. 

Слика 34 Ефекти од Ковид-19 врз невработеност – по родова припадност 

 
Извор: Агенција за вработување 2020 г. 
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Сепак, податоците од Агенцијата за вработување го преценуваат нивото на невработеност, главно 

затоа што има многу луѓе кои се пријавиле како невработени во Агенцијата за вработување за да 

можат да ги користат мерките против Ковид-19 овозможени од Владата, поради што овие 

статистички податоци ја отежнуваат проценката на сегашното ниво на невработеност. 

Податоците за невработеноста објавени од Државниот завод за статистика (ДЗС) треба да бидат 

попрецизни, бидејќи применетата методологија ги следи упатствата на МОТ но последните податоци 

се до 30 јуни 2020 година и можно е да се веќе застарени со оглед на актуелното брзо темпо на 

промена на пазарот на труд. Во секој случај, до крајот на вториот квартал на 2020 година, ДЗС објави 

пораст на вкупната невработеност од 0,18% во споредба со првиот квартал од 2020 година, при што 

стапката на промена кај мажите и кај жените беше различна –намалувањето невработеноста кај 

мажите беше -1,19% а кај жените беше зголемена за 2,23%. 

Државата оствари напредок во последниве неколку години во однос на сиромаштијата и се 

забележува намалување на сиромаштијата што е очигледно преку серија од мерки, како што е 

пораст на бруто националниот приход (БНП) по глава на жител, пад на стапките сиромаштијата по 

глава на жител, итн. Сепак, најнови податоци кои се достапни за сиромаштијата се оние за периодот 

до 2019 година така што влијанијата предизвикани од кризата со Ковид-19 врз сиромаштијата и 

општествената благосостојба сè уште не е официјално пресметани и земени предвид. Во секој 

случај, најновите проценки на Светската банка
10

 направени во периодот на пролетта покажуваат 

мошне лоши сценарија – дека кризата ќе го „збрише“ напредокот постигнат во последниве 5-8 

години. Поконкретно, за Македонија тие пресметуваат дека помеѓу 55.000 и 130.000 луѓе ќе се 

поместат кон сиромаштија во 2020 година со што стапката на сиромаштија ќе изнесува 20-23%.  

Горенаведеното е исто така поврзано со плановите на земјата да направи транзиција кон поголема 

енергетска ефикасност, бидејќи сега ќе бидат достапни помалку ресурси за оваа намена, како на 

национално така и на индивидуално ниво, како резултат на кризата со Ковид-19. Земјата исто така 

има ограничена достапност, во физичка и ценовна смисла, до чисти и обновливи извори на енергија. 

На пример, цените на природниот гас се меѓу највисоките во регионот а повеќето од домаќинствата 

зависат од цврсто гориво кога се работи за задоволување на нивните енергетски потреби. 

II. Контекст на политики во националниот план  

Главниот постулат во контекст на политиките за енергетика е Законот за енергетика (Службен 

весник 96/2018 и 96/2019), донесен во 2018 година, со кој се транспонира Третиот енергетски пакет 

за пазарот на електрична енергија и природен гас, како и Директивата 2009/28/ЕЗ за обновливи 

извори на енергија. Во моментов, се подготвуваат измени и дополнувања на Законот за енергетика и 

за да се обезбеди правен основ за донесување на НПЕК, како и за ефикасно и усогласено 

национално известување за различни енергетски и климатски цели. Во февруари 2020 година, 

донесен е Закон за енергетска ефикасност (Службен весник 32/2020), кој, со соодветните 

подзаконски акти, гарантира транспонирање на Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност, 

Директивата 2010/31/EЗ за енергетски карактеристики на згради и пакетот на регулативи за 

енергетски ефикасни производи (за нивно означување и еко дизајн), воведува обврска за 

донесување на Стратегија за реконструкција на згради и донесување бројни подзаконски акти кои се 

однесуваат на облигационата шема за енергетска ефикасност, мониторинг и верификација на 

заштеди, процена на ефективноста на ефикасно греење и ладење итн. 

Како барање од Законот за енергетика, во декември 2019 година беше донесена Стратегијата за 

развој на енергетиката . Стратегијата разработува три сценарија - референтно сценарио, сценарио 

со умерена транзиција и зелено сценарио, кои одразуваат различна динамика на енергетска 

транзиција и овозможуваат флексибилност на земјата да одговори на соодветните политики за 

управување во ЕУ, кон модерна, конкурентна и климатски неутрална економија до 2050 година. 

Стратегијата дефинира пет енергетски столбови со шест стратешки цели, тесно поврзани со петте 

димензии на Стратегијата на ЕУ за енергетика. Стратегијата за развој на енергетиката во РСМ се 
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темели на робусната аналитичка работа, спроведена со употреба на две софтверски алатки - 

MARKAL и Power2Sim. Целта на моделот МARKAL е да се дефинира оптималниот развој на 

целокупниот енергетски систем во Северна Македонија, кој се базира на принципот на најмали 

трошоци, додека моделот Power2Sim се користи за длабоко истражување и утврдување на 

резултатите од сеопфатниот модел MARKAL. Стратегијата обезбедува патоказ, кој  за секоја 

стратешка мерка и политика, го специфицира нивото на приоритет по сценарио, проценетата 

временска рамка за спроведување и одговорните институции за имплементација. Секое сценарио 

има различен пакет политики и стратешки мерки за тоа како да се постигнат стратешките цели. 

Развиените политики и стратешките мерки се категоризираат во пет енергетски столба и даваат 

одговори како да се справат со тековните специфични предизвици и како да се искористат новите 

можности. Покрај тоа, тие исто така се во согласност со приоритетите утврдени со Законот за 

енергетика, со цел да се нагласи нивната важност и придонес. Иако во Законот за енергетика е 

предвидено донесување на Програма за реализација на стратегијата за развој на енергетиката, 

таа не беше донесена во рок од шест месеци по донесувањето на Стратегијата заради политичката 

состојба во земјата (распуштање на Собранието со цел отворање на патот за предвремени 

парламентарни избори) и КОВИД-19 кризата. Подготовката на овој документ започна во октомври 

2020 година и се  очекува да се усвои до крајот на 2021 година. Во рамките на тој проект се изработи 

и ажурирана верзија на стратегијата за енергетика до 2040 година, во која што е вклучено влијанието 

на КОВИД-19. Добиените резултати во првите неколку години на планирање отстапуваат од 

резултатите во усвоената стратегија за енергетика до 2040 и овој План за енергија и клима, но кај 

целите за 2030 и 2040 речиси и да нема отстапување или тоа е многу мало 

Понатаму, во согласност со Законот за енергетска ефикасност, Четвртиот Акционен план за 

енергетска ефикасност до 2021 година, како составен дел на овој НПЕК, е во подготовка, во 

согласност со барањата за известување од Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска ефикасност. 

Што се однесува до контекстот на политиките за климатски промени, Македонија како земја која не 

припаѓа во Анексот I на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени 

(УНФЦЦЦ) го ратификуваше Парискиот договор во ноември 2017 година, со следниот придонес во 

глобалните напори за намалување на емисиите на стакленички гасови (Национални придонеси кон 

ублажувањето на климатските промени - NDC
11

): „Намалување на емисиите на СО2 предизвикани од 

согорувањето на фосилните горива за 30%, односно за 36% како поамбициозно ниво, до 2030 

година, во споредба со BAU сценариото “. Вниманието на NDC е насочено кон ублажување на 

влијанието на  климатските промени, односно на политиките и мерките што водат кон намалување на 

емисиите на стакленички гасови, а особено на емисиите на СО2 предизвикани од согорувањето на 

фосилните горива што опфаќа скоро 80% од вкупните емисии на стакленички гасови во земјата. 

Доминантно учество имаат следниве сектори: снабдување со електрична енергија, згради и 

транспорт. Ранливите сектори и адаптацијата кон климатските промени се дел од подеталната 

анализа во ревидираниот придонес за NDC (кој треба да се достави до октомври 2020 година), и 

кој се темели на Планот за енергија и клима и Tретиот BUR. Процесот за утврдување на NDC го 

водеше Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). Националниот комитет 

за климатски промени (НККП) и Техничката група во Советот за одржлив развој, исто така, 

учествуваат  во овој процес, како и други главни засегнати страни - Министерството за економија и 

Министерството за транспорт и врски, како институции кои се одговорни за политики во 

таргетираните сектори, претставници на бизнис заедницата, граѓанските организации и академската 

заедница. Исто така, меѓународните институции и донаторите во земјата имаа важна улога, пред сѐ 

УНДП и ГИЗ кои обезбедија техничка и финансиска поддршка за овој процес. Анализата и техничкиот 

дел од процесот беа спроведени од страна на експертски тим, во кој беа вклучени тимот на 

Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој на Македонската академија на науките и 

уметностите, еден национален експерт и еден меѓународен експерт. 
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Земјата досега има доставено три Национални планови за климатски промени
12

 и два 

Двогодишни извештаи
13

 до УНФЦЦЦ. Во периодот 2019-2021 година, во фаза на подготовка се 

Четвртиоо национален план и Третиот двогодишен ревидиран извештај за климатски промени 

(Трет BUR) до УНФЦЦЦ . Сценаријата во Стратегијата за равој на енергетиката во Македонија се 

темелат на долгогодишното истражување во областа на стратешкото енергетско планирање и 

климатските промени, не само рамките на стратегиите за енергетика, плановите за ЕЕ и плановите 

за ОИЕ, но и во рамките на националните планови и двогодишните извештаи, особено на анализата 

за ублажување на влијанието од климатските промени, како дел од Вториот двогодишен извештај за 

климатски промени на РМ
14

. 

Државата е во процес на усвојување на Долгорочна стратегија и Закон за климатска акција со цел да 

се воспостави силна и одржлива рамка за координирање на климатската акција во државата преку 

развој на националната стратегиска и правна рамка за координирана климатска акција усогласена со 

ЕУ, колку што е можно поддржано од механизмот за финансирање на Инструментот за 

претпристапна помош на ЕУ (IPA II). Започна изработката на Законот за климатска акција 

(вклучително и транспонирање на Регулативата (ЕУ) бр. 525/2013 за механизми за мониторинг), а 

нацртот е изготвен во април 2020 година. Работата на Долгорочната стратегија за климатска акција 

започна во март 2019 година, а беше објавена во мај 2021 година. Перспективата од овој документ 

до 2050 година, е вклучена во оваа верзија на НПЕК. 

Покрај секторите енергетика и климатски промени, и другите сектори обезбедуваат контекст на 

политиките во националниот план.  

Оттука, во однос на целите за одржлив развој (ЦОР), во 2016 година, беше спроведена aнализа на 

недостатоците (анг. gap analysis), за да се процени степенот на вклучување на ЦОР во 

националните плански документи за периодот 2016-2030 година како и Доброволен национален 

преглед во мај 2020 година. Резултатите покажуваат дека ЦОР 13: „Преземање на итна акција за 

справување со климатските промени и нивните влијанија“ е соодветно опфатена во националните 

стратешки документи во областа на ублажување, проценка на ранливоста, свест и дисеминација. 

Идентификувани се недостатоците во однос на секторското планирање на отпорноста и адаптацијата 

кон климатските промени, како и соодветната рамка за мониторинг и мерливи индикатори за 

постигнувањата во ублажување и адаптација. 

Што се однесува до секторот животна средина, постигнато е високо ниво на транспонирање на 

„acquis“ на Енергетската заедница (EnC acquis). Директивата 2014/52/ЕУ за оценување на ефектите 

на одредени јавни и приватни проекти врз животната средина беше транспонирана во националното 

законодавство со Законот за животна средина (Службен весник 53/2005, 81/2005, 24/2007, 

159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15)
15

 и подзаконските акти кои 

внимателно ја следат структурата и содржината на Директивата. Правната рамка на Директивата 

во врска со намалувањето на содржината на сулфур на одредени течни горива е воспоставена, 

специфицирајќи ги максималните прагови за содржината на сулфур во мазут и течен нафтен гас, во 

согласност со оние од Директивата. Исто така, Директивата за диви птици е транспонирана со 

Законот за заштита на природата (Службен весник 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 

59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16)
16

. Директивата за големи согорувачки инсталации е 

транспонирана со Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и 

видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат 

стационарните извори во воздухот (Службен весник 141/10, 223/19). Граничните вредности на 

емисии за нови и постојни постројки се усогласени со оние на Директивата. Измени на Правилникот 

се подготвуваат за транспонирање на Директивата за индустриски емисии. Законот за контрола на 

индустриски емисии е во фаза на изработка, а Владата го усвои Националниот план за 
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намалување на емисиите (NERP) во 2017 година, кој се спроведува во тек на десетгодишен период 

почнувајќи од јануари 2018 година. Намалувањето на емисии треба да се усогласи со временската 

рамка определена во NERP и потребно е да се инсталираат техниките за намалување на емисиите. 

Впрочем, во најновите стратегиски документи од секторот транспорт и шумарство, како што е 

Националната стратегија за транспорт 2018-2030 година, веќе се забележуваат синергиите и 

одредено вклучување на климатските промени. Важно е да се спомене усогласувањето на целите за 

емисии на стакленички гасови во стратегијата од секторот транспорт, со резултатите од Вториот 

двогодишен извештај за климатските промени на РСМ (вториот БУР). Главната законска регулатива 

за секторот отпад се состои од Закон за управување со отпадот (Службен весник 68/2004, 71/2004, 

107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13,163/13 и 51/15, 156/15, 63/16)
17

, додека 

најновите стратешки и плански документи вклучуваат Национална стратегија за управување со 

отпад 2008-2020 и Национален план за управување со отпад 2009-2015 (Службен весник 

77/09)
18

. 

 Утврдените цели - регулирање на начините на постапување, означување, третман, обработка, 

складирање и отстранување на отпадот од азбест и отпад од производи кои содржат азбест, развој 

на интегриран регионален систем за управување со отпад и зголемување на инвестициите при 

раздвојување и рециклирање на отпадот, можат позитивно да влијаат на ублажувањето на 

климатските промени. Друг пример е секторот здравство со Стратегија за адаптација на 

здравствениот сектор кон климатските промени во РСМ и Акциониот план
19

, со кој се 

дефинираат мерки за адаптација на здравствениот систем за спречување и/или надминување на 

постојните и идните ризици, што се очекуваат како резултат на климатските промени и проблемите и 

навременото реагирање за заштита на здравјето на луѓето. Зелените работни места се во заемен 

однос со образованието, особено преку посебни програми за образование на возрасни, кои се 

опфатени во Стратегијата за образование за 2018-2025 година и Акциониот план
20

. 

И покрај горенаведените позитивни примери, постојното вклучување на главните теми за климатски 

промени во политиките на другите релевантни сектори не обезбедува целосна искористеност на 

потенцијалот за синергија. Некои важни стратешки и плански документи допрва треба да се донесат, 

како на пример Национален план за адаптација, а соработката и комуникацијата меѓу релевантните 

сектори треба дополнително да се зајакне или воспостави со цел да се изградат синергии, да се 

најде компромис, да се зголеми ефикасноста и да се подобри меѓусекторското управување. 

III. Тековни енергетски и климатски политики и мерки за петте димензии на Енергетската 

унија  

Клучните документи усвоени од Владата со кои се опфатени соодветните енергетски и климатски 

политики и мерки за Македонија се:  

 Стратегија за развој на енергетиката во РСМ (од 2019) и 

 Втор двогодишен извештај (вториот BUR) за климатски промени (од 2018)  

Политиките и мерките кои се применуваат во овој момент, во најголем дел се поврзани со 
димензијата декарбонизација и енергетска ефикасност и се насочени кон: 

-  Искористување на потенцијалот на ОИЕ и нивно промовирање преку механизми за 
финансиска поддршка, како повластени тарифи за мали хидро електрoцентрали, ветерни и 
фотонапонски електрoцентрали и термоелектроцентрали на биомаса и на биогас, за кои 
Владата донесе Одлука (Службен весник на Република Македонија 100/11 и 12/12) која го 
одредува вкупниот инсталиран капацитет за примена на повластените тарифи за електрична 
енергија произведена од секој одделен ОИЕ. Друг механизам се премиите за кои неодамна 
беше поставена правна рамка;  
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 http://www.moepp.gov.mk/?page_id=16555 
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 http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/NWMP_2009-2015_-of-RM_finaL.pdf 
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 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/144171/e95094.pdf 
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 http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-ENG-WEB-1.pdf  
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-  Имплементација на мерките за ЕЕ во финалната потрошувачка на енергија во 
домаќинствата и комерцијалниот сектор, кои вклучуваат високоефикасни апарати во 
домаќинствата, комерцијалниот и јавниот сектор, како и преку примери  во јавните згради (со 
мерки за реновирање), изолација на постојните и новите станбени згради, згради со 
приближно нулта потрошувачка на енергија, енергетски контроли, управување со енергијата, 
промовирање на поголемото искористување и проширување на системите за централно 
греење, стимулирање на поефикасни технологии на ОИЕ со цел постепена замена на 
употребата на огревното дрво, како неефикасен начин на загревање, и електрификација на 
секторот за греење и ладење (топлински пумпи); 

-  Имплементација на мерки за ЕЕ во финалната потрошувачка на енергија во секторот 
индустрија, како што е користење на ефикасни технологии кои ќе овозможат промена на 
енергент (од јаглен на гас) и употреба на ефикасни електрични мотори (во индустријата), 
како и енергетско управување во производните индустрии; 

-  Имплементација на мерки за ЕЕ во финалната потрошувачка на енергија во секторот 
транспорт кои вклучуваат замена на старите возила со енергетски ефикасни возила, 
електрификација на патниот сообраќај, како и модален премин од патен кон железнички 
товарен транспорт, од автомобил кон автобус за патнички превоз и повеќе 
велосипедизам/пешачење во урбаните средини, како и зголемување на потрошувачката на 
ОИЕ (биогоривата) во транспортот; 

-  Имплементација на технички мерки за непрекинато намалување на загубите во 
електропреносната и електродистрибутивната мрежа како и во дистрибутивната мрежа за 
топлинска енергија (ДМТЕ) што вклучува замена на постојните (застарени) водови, 
трансформатори и друга мрежна опрема, изградба на нови водови (доколку е потребно) и 
автоматизација и далечинско управување со мрежа; 

-  Модернизација и проширување на постојните и новите системи за ДМТЕ, земајќи го 
предвид развојот на други алтернативни системи што вклучуваат користење на 
термоелектрани – топлани (ТЕ-ТО), топлински пумпи и ОИЕ и поврзување на нови 
потрошувачи, особено од јавниот и комерцијален сектор.. 

Другите политики и мерки за димензијата на декарбонизација се поврзани со другите сектори и 
вклучуваат: 

-  Подобрување на практиките за управување со отпад преку промоција на 
компостирањето и селекција на отпадот, во согласност со регионалните планови за 
управување со отпад. 

-  Промовирање модификации за управување со арското ѓубриво и практики за хранење 
на добитокот во земјоделскиот сектор, преку нови практики за управување со фарми и 
изградба на нови фарми, со што ќе овозможи намалување на емисиите на стакленички 
гасови. 

-  Намалување на бројот и обемот на шумските пожари и подобрување на квалитетот на 
шумите преку интегрирано управување со шумски пожари и пошумување на необраснато 
шумско земјиште со високоприносни и квалитетни видови дрвја.  

-  Промоција на конверзија на употребата на земјиште за земјоделски цели или други 
видови употреби, со што ќе се намали ерозијата, ќе се заштити органската материја во 
почвата и ќе се намалат емисиите на јаглерод од почвата. 

Мерките за димензиите енергетска сигурност и внатрешен пазар на енергија вклучуваат:   

-  Ревитализација и подобрување на електропреносниот систем во согласност со 
стратешките планови за развој на МЕПСО, вклучително и започнување со изградба на нова 
интерконекција кон Албанија (400 kV). 

-  Развој на мрежата за пренос на природен гас во согласност со Планот за гасификација на 
Македонија. 

 Во димензијата иновации, истражување и конкурентност, се вклучуваат следниве политики и 
мерки: 

-  Воспоставување на Фондот за иновации и технолошки развој, како национален фонд за 
мали и средни претпријатија кој обезбедува техничка помош преку технолошки 
акцелератори, нуди грантови за кофинансирање на стартап и спиноф компании, како и 
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кофинансирање  грантови со условени заеми за комерцијализација на иновации во различни 
сектори. 

-  Подобност за меѓународните фондови, како што се ЕБОР, ЕИБ, фондовите на ЕУ, УНДП, 
КфВ, УНИДО, УСАИД, Светска банка, кои постојано ги поддржуваат енергетските и 
климатските активности во земјата, со конкретни инвестициски проекти или со 
овозможување поддршка за истражувачка анализа. 

Повеќе детали за тековните политики и мерки се содржани во Поглавје 3. 

IV. Клучни прашања за прекугранично поврзување  

Регионалната соработка е клучна за Македонија, бидејќи од една страна таа е мала земја зависна од 

увоз, а од друга страна е земја што ги поврзува далноводите на Србија и Грција, а претставува и 

коридор за пренос на електрична енергија од Бугарија до Грција. Важноста и потребата од 

регионална соработка е утврдена и со Стратегијата за развој на енергетиката, во која се дадени 

конкретни мерки и проекти кои се од голема прекугранична важност. Тоа се проект за регионална 

соработка и размена на помошни услуги (резерви на активна моќност и енергија за балансирање) во 

контролниот блок Србија, Северна Македонија и Црна Гора (SММ), потоа изградба на преносна 

интерконекција со Албанија, изградба на гасовод до Грција и потенцијално до другите земји од WB6 

(Косово, Србија и Албанија), како и спојување на пазарот со Бугарија и учество во иницијативата за 

воспоставување регионален пазар на електрична енергија. 

Улогата на Енергетската заедница во овој процес е исклучително важна. Покрај тоа што има 

советодавна улога, исто така, во голема мерка придонесува за зголемување на нивото на 

комуникација меѓу земјите кои се членки на Енергетската заедница. Комуникацијата е многу важна за 

земјите да можат заеднички да ги разберат различните аспекти на прекуграничните проекти. Во 

спроведените и/или објавени студии од Енергетската заедница (на пр. Проекти од интерес на 

енергетската заедница (PECI) и (PMI) се опфатени сите договорни страни и помагаат за согледување 

реалната состојба во регионот. PECI и PMI се проекти што ја зголемуваат прекуграничната соработка 

помеѓу договорните страни на Енергетската заедница и се сметаат за проекти од заеднички интерес; 

притоа PMI се проекти помеѓу договорните страни на Енергетската заедница и земјите-членки на 

Европската унија кои не го добиле статусот PCI (Проект од заеднички интерес во Европската унија). 

Оваа листа на проекти се ажурира на секои две години. За финансирање на проектите што се дел од 

оваа листа може да се аплицира преку Инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF), во 

соработка на водечка меѓународна финансиска институција (МФИ) како што е ЕИБ. Проектите што 

беа дел од овие листи за Северна Македонија вклучуваат проект за електропреносна интерконекција 

со Албанија и проекти за изградба на гасна преносна интерконекција кон Грција, Косово и Србија. 

Енергетската заедница подготвува годишни извештаи за напредокот на договорните страни во 

усогласување со директивите и регулативите на ЕУ, прилагодени за  земјите од Енергетската 

заедница. Иако голем дел од законодавството на ЕУ преку Енергетската заедница беше 

транспонирано во договорните страни со Договорот за Енергетска заедница, воведувањето такса за 

CO2 е сè уште во тек. Воведувањето на оваа такса може значително да влијае на состојбата во 

регионот, а особено на пазарот на електрична енергија, за таа цел Енергетската заедница на 

почетокот на февруари 2020 година, започна проект кој ќе покаже дали, кога и како да се воведе 

такса за СО2 или систем „ограничи и тргувај“. За време на подготовката на оваа студија, во целиот 

процес ќе бидат вклучени експерти од договорните страни на Енергетската заедница. 

Исполнувањето на целите наведени во Стратегијата за развој на енергетиката, кои се соодветно 

вклучени во овој план, значи градење големи капацитети од обновливи извори на енергија. 

Обновливите извори на енергија воведуваат неизвесност во системот и потреба за балансирање за 

што е потребна прекугранична соработка (ова веќе е наведено во студијата на Енергетската 

заедница-Изготвување на патоказ за регионална соработка за балансирање
21

). Енергетската 

заедница подготви и истражување за соодветноста на електроенергетските системи во земјите од 
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WB6. Целта на овој извештај е да се изврши далекусежна анализа со цел да се предвидат идните 

предуслови за работа на електроенергетските системи на земјите од WB6, при нивното преминување 

според регулативите на ЕУ - односно да се процени дали ќе има доволен капацитет за да се 

гарантира безбедноста во снабдувањето. Покрај тоа, ова истражувањето разгледува во колкава 

мерка транзицијата кон целниот модел на пазар на ЕУ за електрична енергија, може да биде 

остварен во споредба со барањата за животна средина на ЕУ, вклучувајќи го воведувањето на такса 

за СО2, што може да ја направи работата на постојните постројки непрофитабилна и да предизвика 

нивно исклучување, што би можело да создаде проблеми со адекватноста. 

Енергетската заедница ја поддржа сајбер безбедноста во енергетската и мрежната безбедност. 

Студијата за сајбер безбедноста
22

 во енергетскиот сектор е објавена во јануари 2020 година. Таа 

обезбедува сеопфатен преглед на одговорните тела и транспонираната легислатива за сајбер 

безбедност е соодветна за енергетиката, анализа на заканите и процена на ризикот, дава пакет 

препораки (на локално и регионално ниво) за зголемување на отпорноста и безбедноста на 

енергетската инфраструктура. Енергетската заедница иницираше воспоставување механизми за 

соработка за олеснување на мерките за сајбер безбедноста, што вклучува и определување на 

критичната енергетска инфраструктура, примена на техничките стандарди за компјутерска 

безбедност во енергетиката, формирање на Центар за размена на информации и анализи на 

Енергетската заедница (EnC ISAC) и широка платформа за едукација и обука за сајбер безбедност 

во рамките на Академијата за компјутерска безбедност. Енергетската заедница има за цел да 

воспостави и поблиска соработка со Агенцијата за безбедност на мрежи и информации на 

Европската унија (ENISA), Европскиот центар за размена на информации и анализи во енергетика 

(ЕЕ-ISAC) и други тела и здруженија за сајбер безбедност, активни во енергетскиот сектор на Европа 

и пошироко. 

Македонија учествува во неколку регионални иницијативи. МЕПСО, операторот на 

електропреносниот систем (ОПС) на Северна Македонија, е еден од основачите на SEE CAO 

(Канцеларија за координирана аукција на капацитети во Југоисточна Европа), која е основана во 2014 

година од операторите на електропреносните системи во земјите од Југоисточна Европа (хрватскиот 

ХОПС, НОС во БиХ, Црногорскиот ЦГЕС, албанскиот ОСТ, Косовскиот КОСТТ, грчкиот ИПТО, 

турскиот ТЕИАС и дополнително МЕПСО) - со цел да се изврши eксплицитно доделување на 

прекугранични преносни капацитети со аукција во двата правци помеѓу операторите на преносните 

системи во зоната на SEE CAO, согласно барањата на Регулативата (ЕЗ) 714/2009 на Европскиот 

парламент и на Советот од 13 јули 2009 година, за условите за пристап до мрежата за прекугранична 

размена на електрична енергија и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр.1228/2003. Денес, освен 

што дава услуги на своите акционери, SEE CAO управува и со доделување на прекугранични 

преносни капацитети, на границата помеѓу Италија и Црна Гора пришто италијанската ТЕРНА има 

статус на корисник на услуги, но не и на акционер. 

МЕПСО е исто така полноправна членка на Европската мрежа на преносни систем оператори на 

електрична енергија - ENTSO-E) и активно учествува и придонесува за реализација на задачите во 

работните групи. Од друга страна, ГА-МА има статус на набљудувач во Европската мрежа на 

преносни систем оператори на природен гас - ENTSO-G. ENTSO-E и ENTSO-G беа основани и 

опфатени со Третиот пакет на директиви на ЕУ за внатрешен пазар на енергија во 2009 година, во 

насока на понатамошно либерализирање на пазарите на природен гас и електрична енергија во ЕУ. 

МЕПСО е исто така корисник на услуги на Центарот за сигурност во снабдувањето ЦСС ДОО 

Белград, кој е првиот регионален координатор во Југоисточна Европа, основан како компанија чија 

цел е развој на потребните услуги, дефинирани со документот за политики на ENTSO-E „Клучна 

стратегија за координација на преносните систем оператори" и "Идна координација на преносните 

систем оператори кон Европа", со цел да се исполнат стандардите за оперативно планирање кои ќе 

бидат дефинирани со европски мрежeн код (NC-network code)/Европски водич за балансирање на 

електрична енергија (EBGL). 

                                                      
22

 https://www.energy-community.org/dam/jcr:db8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf  

https://www.energy-community.org/dam/jcr:db8e479d-b423-40c9-9ff9-998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf
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Што се однесува до регионалната соработка, важно е да се напомене дека Националниот оператор 

на пазарот за електрична енергија (МЕМО) е во постојана комуникација и координација со 

операторот на организираниот пазар на електрична енергија во Бугарија. Веднаш по 

воспоставувањето на организиран пазар во Македонија, ќе се направи негово спојување со 

организираниот пазар во Бугарија. 

Регулаторната комисија за енергетика на Македонија е член на Одборот на регулаторни тела во 

Енергетската заедница (ECRB) и од 2019 година претседателот на Регулаторната комисија на 

Македонија е избран за претседател на ECRB, со мандат од 2 години. ECRB е координативно тело 

составено од претставници на националните регулаторни тела, со цел развој на усогласени 

регулаторни правила на договорните страни на Енергетската заедница. 

На почетокот на 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика на Македонија аплицираше и 

доби позитивна препорака од Енергетската заедница за добивање на статус на набљудувач во 

Агенцијата за соработка на енергетските регулаторни тела (ACER). 

Регулаторната комисија за енергетика на Македонија, исто така, учествува како набудувач во 

работата на Советот на европски регулаторни тела за енергетика (CEER). Со пристапувањето кон 

овој Совет, Регулаторната комисија за енергетика се стекнува со искуство во спроведувањето на 

Третиот пакет законодавство и предизвиците со кои се соочуваат земјите-членки на ЕУ при 

создавање единствен, конкурентен, ефикасен и одржлив внатрешен пазар на енергија во Европската 

унија, како и со нови пакети на европското законодавство. 

Регулаторната комисија за енергетика е исто така полноправна членка на Регионалното здружение 

на регулаторни тела за енергетика (ERRA) од 2004 година. Целта на ова здружение е да промовира 

соработка, размена на искуства и зајакнување на капацитетот на регулаторните тела. 

V. Административна структура за имплементација на политиките за енергија и клима  

За да се распределат одговорностите за имплементација на НПЕК и за адекватно да се следи нивото 

на имплементација, беа назначени институции за секоја димензија одделно. Исполнувањето на 

политиките и мерките од секоја димензија ќе биде координирана од Заменикот потпретседател на 

Владата задолжен за координација на економски работи, и од Министерството за економија и 

Министерството за животна средина и просторно планирање, како институции со највисока 

одговорност за имплементација на НПЕК. На Слика 35 е претставено групирањето на институциите 

за секоја димензија. Енергетската заедница ќе го следи и поддржува целиот процес. 

Слика 35. Субјекти одговорни за спроведување на НПЕК  
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КОНСУЛТАЦИИ И ВКЛУЧЕНОСТ НА 

ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ДРЖАВАТА И 

РЕЗУЛТАТИ ОД НИВНАТА РАБОТА 

I. Вклученост на Собранието на РСМ  

Овој план беше потготвен во пресрет на распуштањето на Собранието, со цел отворање на нови 

предвремени парламентарни избори закажани на 12 април 2020 година, кои се одложени до 15 јули 

поради коронавирусот. Од овие причини Собранието на РСМ не можеше да се приклучи во 

подготовката на НПЕК. Техничките анализи и консултации за НПЕК се очекува да бидат 

финализирани пред претстојните парламентарни избори, така што нацрт-верзијата може да биде 

претставена и дискутирана на седниците на работните комисии, од страна на пратениците штом ќе 

се формира новиот парламентарен состав, особено со пратениците од Зелената парламентарна 

група. Погледите и ставовите на пратениците за време на седниците на работните комисии ќе бидат 

вклучени во НПЕК и таа верзија ќе биде доставена до Владата за усвојување. Искуството собрано од 

проектот на ГИЗ, во кој учествуваат пратеници од земјите од Западен Балкан, ќе се искористи за да 

се спроведе ефективна комуникација со пратениците и нивните погледи и ставови да бидат 

соодветно вградени. 

II. Вклученост на локалните органи и регионалните организации 

Планот се темели на сознанието дека спроведувањето на целите за енергија и клима не можат да се 

постигнат само преку активности од страна на Владата, односно „одгоре-надолу“, затоа што е 

потребна и поддршка „оддолу-нагоре“ преку активно учество на властите на регионално и локално 

ниво. Ова е одразено на составот на работните групи, во кои во две од вкупно пет работни групи 

(декарбонизација и енергетска ефикасност) е вклучена Заедницата на единиците на локалната 

самоуправа (ЗЕЛС), како и една граѓанска организација која се занимава со локален развој вклучена 

во работната група за енергетска ефикасност. Исто така, наодите од студиите спроведени на 

Заменик Претседател на 

Влада за економски работи

Министерство за економија

Министерство за животна средина и просторно планирање

Димензија:

Декарбонизација

Димензија :

Енергетска ефикасност

Димензија : 

Енергетска сигурност

Димензија :

Внатрешен пазар на 

енергија

Димензија :

Истражување, развој и 

компетитивност

Владини институции: 

МЗШВ, МТВ, МФ, МЗ

Државни институции: 

АЕ, РКЕ, Локална 

самоуправа, ЗЕЛС

Државни претпријатија: 

EСМ, МЕПСО

Приватни претпријатија: 

EВН, БЕГ, TE-TO…

Владини институции: 

МФ, МТВ

Државни институции: 

АЕ, Локална самоуправа, 

ЗЕЛС

Државни претпријатија: 

EСМ, МЕПСО

Приватни претпријатија: 

EВН, БЕГ, TE-TO

Владини институции: 

МТВ, МФ

Државни институции: 

АЕ, РКЕ

Државни претпријатија: 

EСМ, МЕПСО, MЕМО, НЕР, 

ГА-МА*

Приватни претпријатија: 

EВН, БЕГ, TE-TO …

Владини институции: 

МТВ, МФ

Државни институции: 

РКЕ

Државни претпријатија: 

МЕПСО, MЕМО, НЕР, 

ГА-МА*

Приватни претпријатија: 

EВН, БЕГ, TE-TO …

Владини институции: 

МОН, МФ, МИОА

Државни институции

ФИТР

Државни претпријатија: 

МЕПСО, EСМ

Приватни претпријатија: 

EВН, БЕГ, TE-TO …

МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; МТВ – Министерство за транспорт и врски; МФ – Министерство за финансии, МЗ – Миистерство за здравство; 

MОН – Министерство за образование и наука; МИОА – Министерство за информатичко општество и администрација; АЕ – Агенција за енергетика; РКЕ – Регулаторна комисија за 

енергетика; ФИТР – Фонд за иновации и развој; ЕСМ – Електрани на Северна Македонија, МЕПСО – Електропреносен систем опертаор на Северна Македонија; MEMO – Оператор на 

пазарот на електрична енергија, НЕР – Национални енергетски ресурси; ГА-МА - Компанија за пренос на природен гас; EВН – Копанија за дистрибуција на електрична енергија, БЕГ –

Балкан Енерги Груп компанија за дистрибуција на топлина; TE-TO – Когенеративна термоелектрана-топлана; ЗЕЛС – Асоцијација на единиците на локална самоуправа

Надгледувач на процесот

Енергетска заедница

Работни групи за НПЕК

Невладини организации Невладини организации Невладини организации Невладини организации Невладини организации

*Забелешка: ГА-МА е акционерско друштво во кое 50% од акциите се во сопственост на Владата на РСМ, а 50% се во сопстевеност на приватното претпријатие Макпетрол АД. 

Во 2019 година се направи спогодба меѓу двете страни и Владата се согласи да ги откупи акциите на Макпетрол АД, но спроведувањето на оваа спогодба сè уште не е постигнато.
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локално ниво, како што се Студијата за греење на град Скопје (СТУГРЕС) и Студијата за транспорт 

на град Скопје поддржани од УНДП, ќе бидат вклучени во НПЕК. Засегнатите страни на регионално 

ниво, како центрите за регионален развој, ќе бидат поканети да учествуваат на јавната консултација. 

Може да се организираат и презентации и технички сесии на регионално и на општинско ниво, како и 

веб-семинари или други семинари, со цел да се приближи НПЕК до регионалните и локалните 

засегнати страни, поттикнувајќи на тој начин ангажман за локална акција. 

III. Консултации со засегнатите страни, вклучувајќи ги и социјалните партнери и 

ангажирање на граѓанското општество и пошироката јавност  

Процесот на планирање на НПЕК започна во почетокот на 2019 година, со неколку состаноци чија 

цел беше да се дојде до заемно разбирање за начинот на подготовка на НПЕК, размена на барањата 

и можен начин на поставување на Националениот процес за координација, дефинирање за 

тематските работни групи, поставување на нивните задачи и структурата на управување, како и 

одредување на првите чекори, активности и одговорности. На петтиот состанок, беше 

официјализиран финалниот план за структурата на процесите на НПЕК како што е прикажан на 

Слика 36. Попрецизно, формирани се пет работни групи за петте димензии на планот - 

декарбонизација, енергетска ефикасност, енергетска сигурност, внатрешен пазар на енергија и 

истражување, иновации (R&I) и конкурентност, секоја со национален координатор (од едно од 

водечките министерства) и технички координатор (од академскиот сектор). Техничка работна група, 

составена од технички координатори, е одговорна за аналитичка работа и изготвување на НПЕК и е 

поддржана од меѓународен ментор. Целокупниот процес е координиран од националниот 

координатор на НПЕК (од водечкото министерство) и техничкиот координатор на НПЕК (од 

академскиот сектор) поддржан од претставници на двете водечки министерства. Во работните групи, 

вклучени се вкупно 21 национален чинител - осум владини институции (шест министерства, Секторот 

за интеграција во ЕУ и Кабинетот на потпретседателот на владата задолжен за економски прашања), 

три агенции, регулаторни тела и Завод за статистика, пет енергетски претпријатија, еден 

регионален/локален чинител (ЗЕЛС), три невладини организации и една академска институција. 

Оваа структура остана во функција за време на кризата на коронавирусот, главно преку состаноци 

кои се одвиваа преку Интернет (виртуелни скајп состаноци), односно со презентирање и дискусии за 

тековната работа, како и електронско доставување на нацрт-текстот со цел негово прегледување и 

обезбедување на влезни информации. Вкупно беа спроведени осум состаноци на работните групи за 

НПЕК, додека деветатта средба беше организирана преку пет одделни состаноци, посветени на 

секоја од петте димензии, со цел детално да се презентираат и дискутираат содржината и 

резултатите на НПЕК и резултатите од соодветната димензија. 

Вреди да се напомене дека НПЕК се надградуваше на институционалните и аналитичките 

капацитети, партиципативниот пристап, искуството, алатките и базата на знаење, кои веќе беа 

создадени во земјата, и се одржуваа и зајакнуваа во текот на изработката на вториот BUR, 

Стратегијата за развој на енергетиката и третиот BUR. Како и сите овие документи, НПЕК се заснова 

на робусна аналитичка работа и консултации со соодветните министерства и други поврзани 

чинители насочени кон: 

 Идентификација и валидација на можните политики и мерки за ублажување во целните 
сектори во согласност со политиките на секторите и планските документи, како и со 
европската политика за клима и енергија. 

 Идентификација и валидација на претпоставките што се користат за моделирање на 
идентификуваните политики и мерки, во согласност со секторските политики и планските 
документи, како и со европската политика за клима и енергија.  

 Приоретизирање на идентификуваните политики и мерки и давање насоки за развој на 
сценарија за ублажување и поставување на цели. 

Сепак, може да има некои празнини во застапеноста на засегнатите страни во работните групи, како 

на пример, нецелосно покривање на главните енергетски претпријатија во земјата или недоволно 

претставување на регионални и локални засегнати страни. Исто така, други институции би можеле да 
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имаат значајна улога, според прикажаното во соодветните анализи, односно стопанските комори во 

работните групи за декарбонизација и енергетска ефикасност или Фондот за иновации и технолошки 

развој, како што е наведено во анализите во димензијата R&I и конкурентност. Овие отсуства се 

намалени до одреден степен, бидејќи концептот на НПЕК се смета за широко инклузивен и 

транспарентен процес и засегнатите страни се охрабруваат да се приклучат и да дадат свој 

придонес во која било фаза од поставената временска рамка. Особено важна во овој поглед ќе биде 

јавната расправа, која се планира да се спроведе во втората фаза од процесот на развој на НПЕК. 

Сите достапни методи на комуникација ќе се користат за да се соберат мислења од поширок круг на  

на засегнати страни, со цел да се подобри документот - НПЕК, истовремено, тој треба да биде 

генерално поддржан од сите и да постои целосна подготвеност за спроведувањето на утврдените 

политики и мерки. 
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Слика 36. Лица и институции вклучени во процесот на подготовка на НПЕК 

 

IV. Консултации со други договорни страни  

Консултациите за НПЕК со другите договорни страни на Енергетската зедница се одвиваат преку 

веќе воспоставените тела и механизми за регионална соработка, кои се детално прикажани во 

следното поглавје (Регионална соработка за подготовка на планот, потточка II). Каде се споменуваат: 

 Западен Балкан (WB6), Централна и југоисточна поврзаност на гас (CESEC),  

 Министерскиот совет на Енергетската заедница,  

 Комитет за енергија и клима,  

 Техничка работна група за енергија и клима, 

 Работна група за координација на ОИЕ, 

 Работна група за енергетска ефикасност, 

 Работна група за животна средина,  

 Постојана група на високи претставници и 

 Платформи за природен гас и електрична енергија. 

 Впрочем, земјата учествува и придонесува на регионалните состаноци и работилници, како и 
на регионални настани за размена на искуства, организирани од ГИЗ - Отворениот 
регионален фонд за енергетска ефикасност (ORF-EE), со цел да се овозможи дискусија за 
пристапот за моделирање, достапноста и квалитетот на податоците, предизвиците, 
најдобрите практики, меѓусекторските и регионалните проблеми. 

Покрај тоа, доколку некоја политика или мерка на НПЕК се однесува на прекугранично прашање, со 

која било од соседните земји членки на ЕУ (Грција или Бугарија), ова прашање ќе биде разгледано 

заедно со соодветната земја-членка. 
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V. Интерактивен процес со Секретаријатот на Енергетска заедница 

Секретаријатот на Енергетска заедница (EnC) со внимание го следи развојот на НПЕК и дава 

поддршка, по потреба. Формално, ова вклучување на Секретаријатот на EnC се реализира преку 

работата на Министерскиот совет на Енергетската заедница, Комитетот за енергија и клима, 

Техничка работна група за енергија и клима, Kоординативната група за ОИЕ, Координативната група 

за енергетска ефикасност, Работната група за животна средина, Постојаната група на високо ниво и 

Платформите за гас и електрична енергија, како и регионалните платформи и форуми (на пр. 

Форумот за одржливост, Правниот форум, Атинскиот форум, итн.). 

Секретаријатот на EnC е вклучен и на техничко ниво, со учество на состаноците на работната група 

на НПЕК и редовната писмена комуникација. Оттука, на четвртиот состанок на работната група за 

изработка на овој план, експертите од EnC заедно со техничките координатори и членовите на 

работната група ги поминаа првите две поглавја од утврдената форма на НПЕК и разговараа за 

нивната содржина, од аспект на Македонија. Резултатот од оваа интерактивна дискусија, им даде 

насока за креаторите на поглавјата д, земајќи ги предвид барањата од регулативата за НПЕК и 

македонскиот контекст, посочен од техничките координатори и членовите на работната група. Покрај 

тоа, експертите на EnC го разгледаа подготвениот нацрт текст и ги дадоа своите неформални 

коментари. Овој начин на повеќекратна комуникација со EnC и со работната група, се покажа како 

многу ефикасен, притоа обезбеди правилен патоказ за развој на НПЕК, бидејќи на тој начин сите 

отворени прашања се откриваат во рана фаза и заеднички се осмислува соодветно решение. 

Последно, значителен придонес за НПЕК имаа регионалните состаноци, работилници и настани за 

регионална размена организирани од ГИЗ ORF-EE (вкупно 7), каде експертите на EnC како и 

националните експерти направија презентации и дискутираа за многу теми што се од голема важност 

за Националните планови за енергија и клима. Македонските експерти направија презентации на 

следниве теми: Национален план за енергија и клима на Македонија - тековна фаза, Анализи на 

сензитивност во енергетското планирање, Моделирање со пристап „оддолу-нагорe“ (bottom-up) на 

потребите во секторот за греење и Моделирање на транспортниот сектор, и Емисионен фактор за 

увезена електрична енергија. Притоа треба да се споменат серијата на вебинари одржани од 

Секретаријатот на EnC кои опфаќаат бројни релевантни теми за НПЕК, како што се пазарот на 

електрична енергија и тргување и ставот на EnC за натамошен развој на пазарот, регулативата за 

трговија на големо на енергетскиот пазар, интегритетот и транспарентноста, енергетската 

сиромаштија, инвестициите за складирање на електрична енергија и други, како и голем број онлајн 

состаноци посветени на регионалната студија за воведување на цена на јаглерод. 
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РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА ПРИ 

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

I. Компоненти кои се предмет на заедничко или координирано планирање со други 

договорни страни и земјите членки на ЕУ 

Во претходниот дел, Преглед на тековната состојба на политиките, се објаснува потребата за 

регионална соработка, како и каде учествува Македонија или одредени нејзини институции. 

Компонентите што се или можат да бидат предмет на регионална соработка се прикажани подолу по 

димензија. 

1 Декарбонизација 

 воведување на цена на јаглерод, 

 поделба на секторите кои припаѓаат и не припаѓаат на Системот за тргување со емисии (ЕТS 
- Emission Trading System) на ЕУ, 

 тргување со квоти на ОИЕ, 

 тргување со гаранции за потекло, како и споделување на знаење, 

 учество во Координативната група за ОИЕ во рамки на EnC, 

 учество во Работна група за животна средина во рамки на EnC,  

 учество во Комитет за енергија и клима во рамките на EnC. 

2 Енергетска ефикасност 

 Билатерални и регионални проекти за енергетска ефикасност (на пр. REEP Plus, ГИЗ ORF EE 
- на пример, Платформа за мониторинг и верификација, EU BUILD UP Skills, CESEC, IPA-
проекти зa прекугранични капацитети итн.) 

 учество во Координативната група за енергетска ефикасност во рамките на EnC, 

3 Сигурност во снабдувањето 

 регионален механизам за балансирање - контролниот блок SMM 

 интерконекција за пренос на електрична енергија со Албанија, 

 интерконекција за пренос на природен гас кон Грција, Косово и Србија. 

 учество во Координативната група за сигурност во снабдувањето во рамките на EnC, 

 учество на состаноци за иницијатива на CESEC  

4 Внатрешен пазар на енергија 

 спојување на пазарот со Бугарија, 

 регионален пазар на електрична енергија, 

 учество во SEE CAO, 

 учество во ENTSO-E и ENTSO-G, 

 учество во Советот на европски регулаторни тела за енергетика (CEER). 

5 Истражување, иновации и компетитивност 

 Билатерални или мултилатерални истражувачки проекти (IPA, Interreg Balkan-Mediterranean), 

 Хоризонт 2020 и неговиот наследник, 

 Други регионални и меѓународни фондови за истражување, иновации и конкурентност. 
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II. Објаснување за начинот на разгледување на регионалната соработка во планот 

Клучна компонента за стабилизација и асоцијација е процесот кој го води Западен Балкан кон 

членство во ЕУ и му помага на регионот да се справи со заедничките предизвици, како што се 

недостаток на енергија, загадување, транспортна инфраструктура, прекугранични прашања и други. 

Регионалната соработка, пак, се смета за клучен столб и важна алатка за реализација на голем број 

активности во рамките на НПЕК. 

Овој план опфаќа активности кои ја следат Иницијативата на Западен Балкан 6 – WB6 

(Берлинскиот процес), чија цел е поддршка на шесте договорни страни на Енергетската заедница од 

Југоисточна Европа, за зајакнување на регионалната соработка и поттикнување одржлив развој и 

работни места. Во него, ќе се интегрираат и национални активности за соработка во рамките на 

Централната и Југоисточната иницијатива за поврзување со гас (CESEC) за олеснување на 

брзото завршување на прекуграничните и транс-европските проекти, со кои: 1) се прави 

диверзификација на снабдувањето со гас во регионот, 2) развој на регионални пазари на природен 

гас, 3 ) спроведување на усогласените правила на ЕУ за да се обезбеди оптимално функционирање 

на инфраструктурата, како и во (4) усвојувањето на заеднички пристап на пазарите на електрична 

енергија, енергетска ефикасност и развој на ОИЕ, (5) изготвување список на приоритетни проекти за 

изградба со цел меѓусебно поврзан регионален пазар на електрична енергија и (6) преземање 

конкретни мерки за зајакнување на обновливите извори на енергија и инвестирање во енергетска 

ефикасност во регион кој има огромен потенцијал за раст во овие области. 

Регионалната соработка ќе се реализира и во форма на размена на знаења и искуства во рамките 

на Комитетот за енергија и клима на Енергетската заедница и неговата техничка работна група, 

кои служат како платформа за соработка помеѓу претставници на министерства и агенции надлежни 

за енергетика, климатски промени и животна средина од договорните страни на Енергетската 

заедница и земјите кои имаат статус на набљудувач во следниве области:  

 Имплементација и усогласување на законодавството на договорните страни со Регулативата 
за механизмот за мониторинг на ЕУ (MMR). Ова вклучува: воспоставување на инвентар за 
емисии на стакленички гасови, изготвување стратегии за развој на нискојаглеродна економија 
и подобрување на националните системи за изработка на извештаи за политики и мерки и за 
извештаи за проекции на антропогени емисии на стакленички гасови, 

 Подготовка на интегрирани национални планови за енергија и клима, имплементација на 
Водичот на Енергетска заедница за Регулативата за управување - размена на најдобри 
практики и научени лекции.  

 Спроведување на насоките за климатски промени во другите секторски политики - размена на 
најдобри практики и научени лекции. 

 Воспоставување на цели за енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и за 
намалување на емисиите на стакленички гасови до 2030 година. 

Регионалната соработка на ниво на Енергетската заедница исто така ќе биде клучна за:  

i)  воспоставување на најсоодветен механизам цена на јаглерод, земајќи ja предвид 
можнoста за воведување на јаглеродна такса на граница (carbon border tax),  што 
произлегува од  Европскиот зелен договор;  

ii) обезбедување на активно учество, како и детални, прецизни и сеопфатни дискусии на 
договорните страни за енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија, животна 
средина, електрична енергија, природен гас итн. - помогнати од Координативната група за 
енергетска ефикасност, Координативната  група за ОИЕ, Работната група за животна 
средина, Регулаторен одбор на Енергетската заедница (ECRB) --Работните групи за 
електрична енергија  и за гас и Работната група за потрошувачи и пазари на мало.  

НПЕК може исто така да има придобивка од работата на Советот за регионална соработка, 

придонесувајќи за реализација на следниве две цели од област за поврзаност: (1) Да сеспроведе 

Парискиот договор за климатски промени според кој растот на температурата  треба да се одржи 

далку под 2˚C, и (2) дефинирање и успешно постигнување на цели до 2030 од рамката на политики 

за енергија и клима, со. 

Повеќе информации за регионалната соработка се дадени во претходното поглавје, потточката 

„IV.Клучни прашања за прекугранично поврзување“. 
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ДИМЕНЗИЈА ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА 

1. Емисии на стакленички гасови и нивно намалување 

I. Елементите утврдени во точка (а) (1) од член 4  

Целта за намалување на емисиите на стакленички гасови за сите економски значајни сектори за 

Македонија е 82% во 2030 година, во однос на 1990 година (Слика 37) или 78% во споредба со 

сценариото на BAU (дефинирано во Стратегијата за енергетика). Индикативната траекторија 

покажува дека до 2020 година Македонија ќе достигне референтна точка од 56% од целта за 

вкупното намалување на стакленички гасови (што значи дека повеќе од половина од целта за 

намалување на емисиите ќе биде постигната до 2020 година), а 93% во 2025 година. По 2030 година 

се забележува зголемување на емисиите на стакленички гасови што пред сѐ, се појавува како 

резултат на транспортниот сектор (зголемување на транспортот на стоки). 

  
Слика 37. Индикативни цели и траекторија за намалување на емисиите на стакленички гасови   

 
Извор: Резултати од Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година и третиот БУР, анализа на проектниот тим 

II. Онаму каде што е применливо, други национални цели кои се во согласност со 

Парискиот договор и постојните долгорочни стратегии. Онаму каде што е применливо  

придонес во севкупната посветеност на Унијата за намалување на емисиите на 

стакленички гасови, други цели, вклучувајќи ги и секторските цели и целите за 

адаптација, доколку се достапни. 

За да се постигне целта за намалување на емисиите на стакленички гасови, поставени се секторскит 

цели за 2030 година, во однос на нивото на емисии во 1990 година (Слика 38): 

 Сектор енергетика - 66% (6.321 Gg CO2-eq) намалување на емисиите на стакленички гасови 
(главно преку затворање ТЕЦ Осломеј во 2021 година и ТЕЦ Битола до 2027 година) 

 Индустриски процеси и употреба на производи - 45% (420 Gg CO2-eq) зголемување на 
емисиите на стакленички гасови  

  Земјоделство - 29% (435 Gg CO2-eq) намалување на емисиите на стакленички гасови 

 Шумарство и други употреби на земјиштето - 95% (2.647 Gg CO2-eq) намалување на 
емисиите на стакленички гасови 

 Отпад - 21% (84 Gg CO2-eq) намалување на емисиите на стакленички гасови 
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Понатаму, потребно е да се направи ревизија на Националните придонеси кон ублажувањето на 

климатските промени (INDC) во Македонија, каде се разгледуваа само емисиите на CO2 од секторот 

енергетика. Целта во INDC е поставена во споредба со сценариото BAU - максимално намалување 

за 36% до 2030 година (сценарио со дополнителни мерки-WAM). Апсолутната вредност на емисиите 

на стакленички гасови во целта поставена во овој План за секторот енергетика (вклучувајќи ги и 

емисиите на CO2, CH4 и N2O) е пониска за 71%, дури и во споредба со најамбициозното сценарио во 

INDC. Сепак, ова значи дека целта поставена во INDC ќе се постигне со исполнување на поставената 

цел за секторот енергетика во овој НПЕК. 

Слика 38. Секторски цели за 2030 г. во однос на нивото од 1990 г.и споредба со целта на INDC 

 
Извор: Резултати од Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година и третиот BUR, анализа на проектниот тим 

III. Перспектива до 2050  

По изработката на нацрт верзијата на Планот за енергија и клима се изработи и нацрт верзија на 

долгорочната стратегија за климатска акција до 2050 година. Оваа стратегија се базира на усвоената 

стратегија за енергетика до 2040 година, но исто така ги вклучува и анализите направени за 

потребите на TBUR (извештај за ублажување на климатските промени), како и на Националните 

придонеси кон климатските промени. Во долгорочната стратегија за климатска акција развиени се 

две сценарија за ублажување на климатските промени кои се во согласност со сценаријата развиени 

во претходно споменатите документи (Табела 3).  

Сценаријата развиени во оваа стратегија, за разлика од сценаријата во сите претходно споменати 

документи, дополнително го разгледуваат периодот 2040-2050 година. Главната цел, клучните 

претпоставки и краток опис на политиките и мерките за ублажување разгледани во секое од 

сценаријата се прикажани во Табела 2. Треба да се подвлече дека во IPPU секторот не се земени 

предвид мерките, додека во секторите AFOLU и отпад истите мерки се применуваат и за сценаријата 

за WEM и WAM. 

Табела 3. Корелација на сценарија во оваа стратегија со сценарија во други документи  

  WEM WAM 

Стратегија за развој на енергетиката (само енергетски сектор) Референтно Зелено 

трет двогодишен извештај за ажурирање за климатски промени WEM e-WAM 

Национален план за енергетика и клима WEM WAM 

 

11.000

10.000

2.000

0

12.000

8.000

-4.000

6.000

4.000

3.000

1.000

-3.000

-2.000

-1.000

5.000

7.000

9.000

1
.0

5
5

4
0
7

9
.6

4
9

3
2
3

-3
.8

5
5

Земјоделство Шумарство 
и други 

употреби на 
земјиштето

9
3
2

Енергетика

3
.3

2
8

1
.3

5
2

1
.4

9
0

1
1
.3

5
9

G
g
 C

O
2
-e

q

Индустриски 
процеси и 
користење 

на 
производи

Отпад

-66%

+45%

-21%

-29%

-71%

Цели (2030)

INDC (WAM)

1990

95%



 

53 

Табела 4. Општи цели, претпоставки и политики за ублажување и мерки преземени во сценарија за 
WEM и WAM  

    WEM WAM 

П
р
е
д

п
о
с
та

в
ки

 

 
Општа визија 

Транзиција заснована на тековни 
политики 

Транзиција заснована на засилени 
политики 

 

Главни 
двигатели на 
побарувачката 

БДП Просечна годишна стапка на раст од 3,3% 

Популација Пад од 0,3% во 2050 година во споредба со 2017 година 

 

Цени 

Цени на 
гориво 

Врз основа на сценариото „Тековна 
политика“ на WEO 2017 

Врз основа на сценариото „Тековна 
политика“ на WEO 2017 

Данок на СО2 
воведен во 
(просечно до 
2050 година)) 

2027 
(~35 €/tCO2-eq) 

2023 
(~110 €/tCO2-eq) 

М
е

р
ки

 з
а
 у

б
л

а
ж

у
в
а
њ

е
 

 
Енергетика 

Производство 
на електрична 
енергија 

Модернизација на ТЕ со лигнит, 
зголемено производство од ОИЕ 

Дополнително зголемено 
производство од ОИЕ 

Индустрија 

Управување со потрошувачката на 
енергијата, воведување на ефикасни 

мотори (IE3, IE4), воведување на 
понапредни технологии 

Управување со потрошувачката на 
енергијата, воведување на 

поефикасни мотори (IE4, IE5), 
поголема стапка на воведување на 

понапредни технологии 
(електрификација на индустријата, 
замена на јаглен со природен гас и 

биомаса) 

Транспорт 
Електрификација на транспортниот 
сектор, поголем продор на биодизел 

и КПГ, напредна мобилност 

Понатамошна електрификација на 
транспортот, поставување на 

водород за тешки товарни возила, 
поголема пенетрација на биодизел и 

КПГ, напредна мобилност 

Домаќинства 

Продор на технологиите за ЕЕ и ОИЕ 
(соларни термални колектори, 

топлински пумпи, модерни печки на 
биомаса), подобрување на 

енергетските карактеристики на 
зградите, повеќе CFL и LED 

осветлување 

Поголема пенетрација на 
технологиите за ЕЕ и ОИЕ (соларни 

термални колектори, топлински 
пумпи, модерни печки на биомаса), 
поголема стапка на подобрување на 

енергетските карактеристики на 
зградите, изградба на пасивни куќи, 

ЛЕД осветлување 

Комерцијален 
и услужен 

Слично како и за домаќинствата 
(WEM) + 70% LED за улично 

осветлување, зелени набавки 

Слично како и за домаќинствата 
(WAM) + 100% LED осветлување, 

подобрени зелени набавки 

 
IPPU 

Не се преземени постојни или дополнителни мерки (применет е едноставен 
модел на регресија) 

 
AFOLU 

Земјоделство 
(сточарство) 

Ентерична ферментација кај млечни 
крави, управување со ѓубриво кај 
млечни крави, фарми на свињи 

Исто како WEM 

Шумарство 
Интегрирано управување со шумски 

пожари, пошумување 
Исто како WEM 

Друга 
употреба на 
земјиште 

Ентерична ферментација кај млечни 
крави, управување со ѓубриво кај 
млечни крави, фарми на свињи 

Интегрирано управување со шумски 
пожари, пошумување 

Конверзија на користење на 
земјиштето на земјоделски култури 

над 15% наклон, скалесто 
одгледување, повеќегодишна трева 

на наклонети терени (5% -15%), 
употреба на биојаглен. 

Исто како WEM 

 
Отпад 

Отворање на регионални депонии 
(механички и биолошки третман, 

палење), селектирање на хартија, 
подобрено управување со отпад и 

материјали во индустриски 
капацитети 

Исто како WEM 
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Резимето на добиените резултати за 2050 година покажува дека вкупните нето емисии на 

стакленички гасови се предвидува да се намалат за 23% во сценариото WEM и 72% во сценариото 

WAM, во споредба со нивото од 1990 година (Табела 5). Имајќи предвид дека најголемиот дел од 

емисиите доаѓаат од енергетскиот сектор, намалувањето од 72% во вкупните нето емисии на 

стакленички гасови може да се постигне доколку емисиите во енергетскиот сектор се намалат за 64% 

во 2050 година, во споредба со нивото од 1990 година. Она што е значајно за периодот по 2040 

година е потреба од воведување на нови технологии со цел намалување на емисиите на стакленички 

гасови. Како најзначајни потсектори од секторот енергетика се издвојуваат транспортот и 

индустријата. Дологорочната стратегија за климатска акција предвидува дека за да се спречи 

порастот на емисиите во периодот по 2030 година, потребно е особено во овие два потсектори да се 

воведат нови технологии кои ќе користат ниско јаглеродни горива како што е хидрогенот или 

електрична енергија која во тој период треба во главно да се произведува од ОИЕ. За таа цел, како 

еден од документите кои се препорачува да се изработат според Програмата за реализација на 

стратегијата за енергетика е стратегија за воведување на хидроген.  

Во исто време, понорите на стакленички гасови играат важна улога, особено кон визијата на ЕУ  за 

јаглеродна неутралност, а во Република Северна Македонија се предвидува понорите да се 

зголемат 18 пати во споредба со нивото од 1990 година. Иако ова зголемување изгледа драстично, 

треба да се напомене дека според инвентарот на стакленички гасови (TBUR) во споредба со 2016 

година, овие понори претставуваат зголемување од само 17% во 2050 година. 

Во дологорочната стратегија за климатска акција, исто како и овој план за енергија и клима и 

останатите стратешки документи  во секторот IPPU, не се предложени мерки и се користи само 

едноставен модел на регресија, што доведува до зголемување на емисиите на стакленички гасови за 

153% во 2050 година во споредба со 1990 година. Затоа, ако овој сектор е исклучен од вкупните нето 

емисии на стакленички гасови, вкупните нето намалувања достигнуваат 90% во 2050 година во 

споредба со нивото од 1990 година во сценариото WAM. 

За реализација на WEM сценариото се потребни 19 милијарди EUR, додека за сценариото WAM се 

потребни дополнителни 16 милијарди EUR, како инвестиции. Сепак, вкупните трошоци на системот 

во сценариото WAM се пониски во споредба со сценариото WEM; на пример, во енергетскиот сектор 

вкупните трошоци на системот се пониски за 16 милијарди EUR во периодот 2020-2050 година . 

Табела 5. Резиме на резултатите од сценаријата во стратегијата (2050 година) 

   WEM WAM 

 
Вкупни нето-емисии на стакленички гасови 
(во споредба со 1990 година) 

-23% -72% 

 

Вкупни нето-емисии на стакленички гасови 
(во споредба со 1990 година) не вклучувајќи 
го IPPU секторот 

-38% -90% 

 
 

Енергетика -2% -64% 

 
 

IPPU +153% +153% 

 
 

Земјоделство -34% -34% 

 
 

FOLU (понори) x18 x18 

 
 

Отпад -2% -2% 

 
Инвестиции (Милијарди EUR) – 2020-2050 19 35 

 
Вкупни трошоци на системот - Енергетика 
(Милијарди EUR) – 2020-2050 

137 121 
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2.  Обновлива енергија
23

  

I. Елементите утврдени во точка (а) (2) од член 4;  

Целта на Македонија за учество на енергија од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка 

на енергија во 2030 година е 38% (Слика 39). Индикативната траекторија покажува дека до 2022 

година ќе достигне референтна точка од 9% од вкупното зголемување на учеството на енергија од 

обновливи извори, помеѓу обврзувачката цел за 2020 година и нејзиниот придонес во исполнувањето 

на целта до 2030 година. До 2025 и 2027 година, индикативната траекторија достигнува референтна 

точка од 44% и 53% соодветно, од вкупното зголемување на учеството на енергијата од обновливи 

извори помеѓу обврзувачката цел за 2020 година и нејзиниот придонес кон целта за 2030 година. Се 

предвидува дека целта ќе достигне 42% во 2040 година. Најважно во однос на биогоривата е 

потребата од верификација во согласност со критериумите за одржливост, како што се бара со 

Директивата за ОИЕ 2018/2001/ЕУ. 

Слика 39. Учество на енергија од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија, 
со индикативна траекторија 

Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

II. Проценета траекторија за секторското учество на обновливите извори на енергија во 

финална потрошувачка на енергија од 2021 до 2030 година, во секторот електрична 

енергија, греење и ладење, и транспорт; 

Целта за учеството на ОИЕ во финалната потрошувачка на енергија, во секторот електрична 

енергија е 66% за 2030 година (Слика 40). Индикативната траекторија покажува дека до 2025 

година, учеството на ОИЕ за електрична енергија ќе достигне референтна точка од 43% од вкупното 

зголемување на учеството на ОИЕ во електричната енергија помеѓу обврзувачката цел за 2020 

година и нејзиниот придонес кон целта за 2030 година. 

Проценетата цел за учеството на ОИЕ во финалната потрошувачка на енергија во секторот греење и 

ладење е 45% во 2030 година. Индикативната траекторија покажува дека до 2025 година, учеството 

на ОИЕ во греење и ладење ќе достигне референтна точка од 57% од вкупното зголемување на 

уделот на ОИЕ во греење и ладење помеѓу обврзувачката  цел за 2020 година и нејзиниот придонес 

кон целта за 2030 година. 

Целта за учеството на ОИЕ во финалната потрошувачка на енергија во секторот транспорт е 10% во 

2030 година, што се постигнува само со употреба на биогорива. Во вкупната потрошувачка на 

                                                      
23

  Вп регулативата за управуваое, пбнпвливите извпри се наведени ппд декарбпнизација; сепак пдредени 
дпгпвпрни страни веќе фпрмираа ппсебни рабптни групи на пваа тема. 
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енергија во транспортот, биогоривата ќе учествуваат со 9% (Слика 40). Сепак, освен биогоривата и 

електричните возила придонесуваат за зголемување на ОИЕ во транспортот. Според Стратегијата за 

развој на енергетиката, електричните возила можат да придонесат за зголемување на учеството на 

ОИЕ во транспортот за 8 процентни поени, достигнувајќи 17% удел на ОИЕ во транспортот во 2030 

година. Индикативната траекторија покажува дека до 2025 година, уделот на ОИЕ во транспортот 

(без електрична енергија) ќе достигне референтна точка од 46% од вкупното зголемување на 

учеството на ОИЕ во транспортот (без електрична енергија) помеѓу обврзувачката цел за 2020 

година и нејзиниот придонес кон целта за 2030 година. 

Слика 40. Проценети траектории за учеството на обновливите извори на енергија во финалната 
потрошувачка на енергија во секторот електрична енергија, греење и ладење, и транспорт 

Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

III. Проценети траектории, по технологија за производство од обновлива енергија, кои ги 

користат проектите за постигнување на севкупната и секторските траектории за 

обновлива енергија од 2021 до 2030 година, вклучувајќи ги и очекуваната вкупна 

потрошувачка на бруто финална енергија по технологија и сектор во Mtoe и вкупниот 

планиран инсталиран капацитет (разграничувајќи ги новите капацитети од 

рехабилитацијата) по технологија и сектор во MW;     

Целта на Македонија за учество на ОИЕ во секторот електрична енергија се планира да се исполни  

во 2030 година, со учество од 66% производство на електрична енергија од ХЕЦ, 20% од ФН 

електрoцентрали, 10% од ВЕЦ, 3% од ТЕЦ на биогас и 1% од ТЕЦ на биомаса во финалната 

потрошувачка на енергија во секторот електрична енергија (Слика 41). Технологијата со најголемо 

зголемување е ФН, која достигнува скоро 30% во 2028 година.  
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Слика 41. Проценета траекторија според технологијата на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка 
на енергија, во секторот на електрична енергија  
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

 

Се предвидува дека учеството на ОИЕ во инсталираниот капацитет за производство на електрична 
енергија во 2030 година треба да достигне над 85%. Од нив, најголем процент на инсталиран 
капацитет од обновливи извори има од хидроцентралите (54%), 33% од фотонапонските 
електрoцентрали , 12% од ветерни електрoцентрали, а остатокот 1% од термоелектроцентралите на 
биогас и биомаса (Слика 42Слика 42).  

Слика 42. Траекторија на инсталираниот капацитет од ОИЕ за производство на електрична енергија, 
по технологија  

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 
 

Целта на учеството на ОИЕ во секторот греење и ладење се постигнува со електрификација на овој 

сектор и постепено отстранување на нискоефикасните печки на биомаса (Слика 43). Намалувањето 

на употреба на биомасата може да го намали учеството на ОИЕ, затоа се препорачува да се заменат 

овие печки на биомаса со високо енергетски топлински пумпи, кои се сметаат за обновливи извори 

на енергија. Затоа, во 2030 година 66% од финалната потрошувачка на енергија ќе биде од биомаса, 

24% од топлински пумпи, 8% од комбинирани ТЕ-ТО на ОИЕ и 2% од соларни и геотермални извори. 
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Слика 43. Проценета траекторија по технологија на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на 
енергија, во секторот греење и ладење 

 
 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

Како што е наведено во претходното поглавје, проценетата траекторија во транспортниот сектор се 

планира да се постигне со употреба на биогорива. Доколку се вклучени електричните возила, 

значително ќе се подобрува учеството на ОИЕ во транспортот, 52% од уделот е од биогорива и 48% 

од електрична енергија во транспортот во 2030 година (Слика 44). 

Слика 44. Проценета траекторија според технологија на ОИЕ во финалната потрошувачка на 
енергија, во секторот транспорт 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  
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IV. Проценетата траекторија за побарувачка на биоенергија, поделена помеѓу секторите 

греење, електрична енергија и транспорт, според снабдувањето со биомаса по 

суровина и според потеклото (разликување помеѓу домашното производство и 

увозот). За шумската биомаса, проценка на нејзиниот извор и влијанието врз 

понорите
24

 на стакленички гасови во секторот LULUCF
25

; 

Проценетата траекторија покажува дека во 2030 година побарувачката на биомаса е 0,3 Mtoe, од кои 

80% се за греење, 17% за биогорива, во транспортниот сектор и преостанатите 4% за производство 

на електрична енергија (Слика 45). Во 2030 година има пораст за 35% во однос на 2020 година. 

Побарувачката во секторот греење и електрична енергија е од домашно производство, додека во 

транспортниот сектор потребна е детална студија за домашните биогорива.   

Иако е предвидено да се зголеми потрошувачката на биомаса, проценетата траекторија е во рамките 

на нејзиниот одржлив развој. Ова е во согласност со деталната студија за Македонија
26

, каде што се 

анализира максимална искористување на биомасата за енергетски цели, имајќи ја предвид  

нејзината одржливост. 

Слика 45. Проценетата траекторија за побарувачка на биомаса, поделена помеѓу топлинска и 
електричната енергија 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  

V. Онаму каде што е применливо, други национални траектории и цели, вклучувајќи ги и 

оние кои се долгорочни или секторски (како што се удел на обновливи извори на 

енергија во централното греење, употреба на обновлива енергија во зградите, 

обновлива енергија од селектирање на отпад, самоодржливи заедници и потрошувачи-

производители на обновливи извори, енергија извлечена од мил добиен со третман на 

отпадни води).   

Иако за време на изготвувањето на нацрт верзијата на овој документ, не беше направена проценка 

на потенцијалот за примена на високоефикасни когенеренативни постројки и ефикасно централно 

греење и ладење, сепак како дел од Програмата за реализација на стратегијата за енергетика е 

направена првична проценка на топлинскиот конзум во градовите во Република Северна Македонија. 

                                                      
24

 „Ппнпр“ (анг. Sink)- значи секпј прпцес, активнпст или механизам штп птстранува стакленички гаспви, 
аерпспл или прекурзпри пд атмпсферата. 
25

 LULUCF - Упптреба на земјиштетп, прпмени вп упптребата на земјиштетп и шумарствп (пд анг. Land Use, 
LandUse Change and Forestry) 
26

 Оптимална упптреба на бипмаса за енергетски цели кпн пдржлив развпј - случај Македпнија, 2016 гпдина, 
http://thermalscience.vinca.rs/2016/supplement/8 
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Резултатите покажуваат дека постои потенцијал за развој на когенерација и централен топлински 

систем во неколку градови. Од економска гледна точка, некои области се соодветни, а некои помалку 

погодни за проширување на централната мрежа. Еден од критериумите за проширување е 

постоењето на голема концентрирана потрошувачка на топлина, како што е случај со мапите за 

Скопје, Тетово, Куманово, Гостивар и Битола (Слика 46).  

Слика 46. Топлински конзум на национално ниво  

 

Целта е да се направат подетални анализи за капацитетот на високоефиканси когенеративни 

постројки во овие пет градови. 

Во градежниот сектор, Законот за енергетска ефикасност предвидува дека во фазата на подготовка 

на проекти за изградба на нови или значителна реконструкција на постојните згради, задолжително е 

да се изврши анализа од страна на енергетски контролор на згради за можната употреба на 

следните високоефикасни алтернативни системи:  

1. децентрализирани системи за снабдување со енергија кои користат ОИЕ; 

2. системи за комбинирано производство на енергија; 

3. системи кои користат топлински пумпи; или 

4. системи за централно греење или ладење, особено оние кои користат ОИЕ и кои се 
снабдуваат со енергија од централизиран извор на енергија. 

Целта е да се следи процесот на енергетската контрола.  

Како што е наведено во димензијата Внатрешен пазар на енергија, во делот за интеграција на 

пазарот,  целта на Македонија за 2030 година е да се постават ФН сиситеми на покрив со 

инсталирана моќност од 250 MW - или потрошувачи-производители или системи од кои севкупната 

произведена електрична енергија ќе се користи за сопствена потрошувачка или ќе се складира. Една 

од можностите за зголемување на инсталираниот капацитет на соларни системи на покрив е преку 

енергетски задруги за ОИЕ. Целта е да се создадат поволни услови за овие заедници, вклучувајќи и 

подигнување на јавната свест. 

Според измената на Директивата за обновлива енергија, постојат обврски за спроведување на 

критериуми за одржливост на биогоривата. Имајќи предвид дека Македонија нема Закон за 

биогорива, ниту акционен план, целта е при подготовката на двата документа, да бидат вклучени 

критериумите за одржливост, како и други барања од изменетата директива. 
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ДИМЕНЗИЈА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 
I. Елементи утврдени во точка (b) од член 4;  

Имајќи предвид дека Македонија има ограничен потенцијал на лигнит и биомаса, како доминантни 

домашни ресурси кои во моментот се користат, целта е да се посвети посебно внимание на 

енергетската ефикасност. Покрај тоа, се предвидува дека ќе се зголемат потребите за греење, 

ладење, готвење, осветлување и сл. Имплементацијата на поефикасни технологии, како и 

подобрување на градежните изведби ќе придонесе за заштеда на голема количина на енергија. 

Индикативните цели за ЕЕ во однос потрошувачка на примарна енергија се 34,5% и 51,8%, додека 

за потрошувачката на финална енергија се 20,8% и 27,5%, до 2030 и до 2040 година соодветно, 

според сценариото BAU (претставено во Стратегијата за енергетика), Слика 47. Во апсолутни 

вредности, целта за ЕЕ во однос на потрошувачката на примарна енергија е 2,3 Mtoe, а за 

финалната е 2 Mtoe до 2030 година (Слика 48). Оваа цел за финална потрошувачка на енергија 

изразена во апсолутни вредности е во согласност со индикативната цел утврдена во студијата на 

Енергетската заедница за 2030 година (иако за време на подготовката на овој документ овие цели не 

се формално усвоени). Од друга страна, целта за примарна потрошувачка на енергија во апсолутна 

смисла е уште поголема за 0,5 Mtoe, во однос на индикативната цел на Енергетската заедница за 

2030 година. Разликата е главно заради затворање на ТЕЦ Битола според НПЕК. 

 

Слика 47. Цели на ЕЕ - примарна и финална 
заштеда на енергија, во однос на сценариото 
на BAU, 2021-2040 г., во релативни услови  

Слика 48. Цели на ЕЕ - примарна и финална 
потрошувачка на енергија, во однос на сценариото 
на BAU, 2021-2040 г., во апсолутни услови  

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  

Законот за енергетска ефикасност пропишува дека треба да се донесе Уредба со која ќе се утврдат 

националните цели на ЕЕ за заштеда во потрошувачката на примарна или финална енергија, за 

најмалку 10 години. 

За секоја од предложените мерки (вклучувајќи ги и мерките за ЕЕ) во Поглавје 3, дефинирани се 

индикатори за напредок со цел да се следи нивото на нивната реализација. Покрај тоа, за да се 

следи севкупната цел за ЕЕ се користи потрошувачката на примарна и финална енергија. Како што е 

наведено погоре, на Слика 48 се прикажани целите и траекторијата на овие индикатори. Покрај тоа, 

од суштинско значење е да се воведе веќе развиената Платформа за мониторинг и верификација 

(МВП) дефинирана во Законот за енергетска ефикасност. Правилникот за МВП е во фаза на 

подготовка, методологијата одгоре-надолу е обновена, обучени се општините, алатката се преведува 

на англиски јазик и преводот на албански јазик е во процес на изработка, така што целта е овој 

систем да биде во функција до крајот на 2021 година. 
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II. Кумулативната цел за заштеда на енергија во потрошувачката на финална енергија  

што треба да се постигне во текот на периодот 2021-2030 година под точка (б) од член 7 

(1) за обврските за заштеда на енергија согласно Директивата 2012/27/ЕУ 

Законот за енергетска ефикасност предвидува дека Уредбата за воспоставување на облигациона 

шема за ЕЕ треба да биде донесена од Владата (до крајот на 2021г.), со која ќе се постават цели за 

заштеда на енергија во финалната потрошувачка, која операторите на дистрибутивните системи 

и/или снабдувачите на енергетските пазари се должни да ја применат (во согласност со член 7, од 

Директива 2012/27/ЕУ). Изготвувањето и усвојувањето на потребното подзаконско законодавство ќе 

биде поддржано преку Прозорецот за политиките за дијалог 1
27

 од REEP Plus од ЕБОР. 

III. Идикативните достигнувања за 2030, 2040 и 2050 година, домашно воспоставени 

мерливи  индикатори, проценка заснована врз евиденции за очекувана заштеда на 

енергија и пошироки придобивки, и нивните придонеси во целите на енергетската 

ефикасност на Унијата, како што се вклучени во патоказот утврден во долгорочните 

стратегии за реновирање на националниот фонд на станбени, комерцијални и згради 

во јавниот сектор, во согласност со член 4 од Директивата 2012/27/ЕУ за енергетска 

ефикасност;  

Законот за енергетска ефикасност пропишува дека Министерството за економија до февруари 2022 

година треба да изготви Стратегија за реновирање на станбени згради, комерцијални и згради во 

јавниот сектор за најмалку 10-годишен период. Друга обврска на Министерството за економија 

според Законот за енергетска ефикасност е подготовка на нацрт-план за годишна реконструкција на 

најмалку 1% од вкупната корисна површина на зградите, објавена во списокот на згради со вкупна 

корисна површина од над 250 m
2
, кои не ги исполнуваат минималните услови за енергетска 

ефикасност, а се во сопственост или ги користат субјектите од јавниот сектор на државно ниво. 

Планот за реконструкција на зградите треба да биде за период од три години и треба да ги земе 

предвид целите и мерките дадени во Националниот план за енергетска ефикасност (НПЕЕ) и 

Стратегијата за реновирање на зградите.  

Подзаконските акти ќе ги утврдат сите овие цели и патокази, но тие сè уште не се донесени, и поради 

тоа НПЕК обезбедува некои индикативни заштеди засновани на Зеленото сценарио од Стратегијата 

за енергетика, што можат да се постигнат во иднина, кога ќе се донесат подзаконските акти. 

Политиките и мерките за постигнување на барањата и претпоставките кои се користат се прикажани 

во Поглавје 3. 

IV. Каде што е применливо, други национални цели, вклучувајќи и долгорочни цели или 

стратегиски и секторски цели, како и национални цели во области како енергетската 

ефикасност во транспортниот сектор и во однос на секторот греење и ладење  

За да се постигне целта за ЕЕ, поставена е секторска цел за транспортот од 19% заштеди на 

енергија во 2030 година во однос на сценариото BAU (Слика 49) или во апсолутна вредност 

потрошувачката на финална енергија во 2030 година треба да биде околу 0,6 Mtoe.  

                                                      
27

 Регипналната прпграма на енергетска ефикаснпст (REEP) за Западен Балкан: http://www.wb-reep.org/eng/about 

http://www.wb-reep.org/eng/about
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Слика 49. Целта за потрошувачка на финална енергија и заштеди во транспортниот сектор,  

  
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

Како што е наведено во Поглавје 4 во делот за енергетска ефикасност, постои потенцијал за развој 

на когенерација и централен топлински систем во неколку градови Скопје, Тетово, Куманово, 

Гостивар и Битола. 
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ДИМЕНЗИЈА ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ 

I. Елементи утврдени во точка (c) од член 4;   

Сигурноста во снабдувањето е еден од најголемите приоритети во Македонија, што е исто така 

дефинирано во Законот за енергетика. Всушност, главната цел на Законот за енергетика е да 

обезбеди ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив енергетски сектор заснован на принципите 

на недискриминација, објективност и транспарентност, што обезбедува високо ниво на сигурност во 

снабдувањето со енергија. Покрај тоа, Законот охрабрува употреба на обновлива енергија преку 

соодветни и ефективни финансиски и други мерки за поддршка, со цел да се постигнат целите на 

политиката за обновлива енергија и да се обезбеди сигурност во снабдувањето со енергија. 

Поточно, за да се постигне оваа цел, Законот за енергетика предвидува дека Владата може да 

наметне обврска за јавни услуги на сите снабдувачи во Република Македонија да набавуваат 

електрична енергија од производствени капацитети кои користат домашни извори на енергија, при 

што уделот на набавената електрична енергија не смее да надминува 15% од вкупната примарна 

енергија што се користи за производство на електрична енергија потрошена во Македонија во текот 

на една година. 

Дополнително, при изградба на нови енергетски постројки, доколку издадените овластувања за 

изградба на нови и реконструкција на постојни постројки за производство на електрична енергија или 

когенерацијата на електрична и топлинска енергија не се доволни за обезбедување на сигурност во 

снабдувањето со електрична енергија, Владата, на предлог на Министерството, може да донесе 

одллука за спореведување на тендерска постапка преку отворен повик, за изградба на когеренативни 

постројки за производство на електрична и топлинска енергија. 

Што се однесува до производството на електрична енергија, согласно Законот за енергетика, 

Владата може да донесе одлука со која се наметнува обврска на производителот на електрична 

енергија да обезбеди јавна услуга, во кое било време, да има оперативни примарни резерви на 

гориво во количина што е потребна за најмалку 15 дена на работа со максимален капацитет. 

Во ситуации кога е загрозена сиггурноста во снабдувањето со електрична енергија (или има други 

дефекти или поголеми отстапувања во потрошувачката на електрична енергија од предвидените 

количини), Законот за енергетика предвидува дека Операторот на електропреносниот систем, во 

рамките на техничките можности за пренос на електрична енергија, има должност да ги утврдува 

потребните измени во распоредот и времето на ангажирање на производните капацитети во 

Република Македонија и набавката на електрична енергија, при што трошоците за купената 

електрична енергија, со примена на балансниот механизам, ќе се надоместат од учесниците на 

пазарот на електрична енергија коишто предизвикале отстапување. 

Електричната енергија од ОИЕ има приоритетен пристап до системите и/или приоритет при 

диспечирање, но во Законот за енергетика е пропишано дека за да се обезбеди сигурност во 

снабдувањето или безбедност на соодветниот систем, операторот за пренос на електрична енергија 

и операторот на системот за дистрибуција на електрична енергија можат да преземат мерки со кои 

значително се ограничува приоритетниот пристап до системите и/или приоритетниот пристап при 

диспечирање на електрична енергија, по што се должни да ја известат Регулаторната комисија за 

енергетика за овие мерки, како и за оперативните пазарно ориентирани мерки што ќе ги преземат за 

отстранување или намалување на ограничувањата и динамиката на преземањето на вакви мерки.   

Доколку одреден носител на лиценца добие одредена временска забрана за вршење на 

енергетската дејност, за да се обезбеди сигурност во снабдувањето и континуирано работење на 

енергетскиот систем, Владата, по барање на Регулаторната комисија за енергетика, може да донесе 

одлука со која се наметнува обврска на друг вршител на дејност да обезбеди јавна или универзална 

услуга за период за кој на носителот на лиценцата му е изречена забрана за вршење на дејноста. 

Ако при следењето на состојбите и функционирањето на пазарите на енергија, Регулаторната 

комисија за енергетика утврди неправилност, согласно Законот за енергетика може да донесе одлука 
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со која се наметнува преземање на соодветни задолжителни мерки, вклучувајќи и забрана за 

конкретното однесување на субјектот кој врши енергетска дејност,со цел да се обезбеди сигурност во 

снабдувањето, ефикасно, конкурентно и недискриминаторно функционирање на пазарите на 

енергија, како и заштитата на правата на потрошувачите и корисниците на енергетските системи. 

Законот за енергетика ги одредува и должностите на операторот на системот за пренос на природен 

гас, меѓу кои е и должноста за обезбедување сигурност во снабдувањето со природен гас преку 

обезбедување на сигурен, безбеден, економски исплатлив и квалитетен пренос и испорака на 

природен гас преку системот за пренос. 

Со помош на анализата на тековната ситуација, детално објаснета во Поглавје 4, се забележуваат 

ризици во сигурноста во снабдувањето на македонскиот систем. Пред сѐ, домашното производство 

на енергија главно се заснова на само три енергетски ресурси (јаглен, биомаса и вода). Понатаму, 

постои ризик од недостаток на резерви на јаглен затоа, што од една страна ќе се намали 

диверзификацијата на изворите на енергија, но од друга страна, ќе се зголеми зависноста од увоз. 

Покрај недостаток на јаглен, затворањето на термоелектроцентралите може да биде предизвикано 

од воведување на висока такса за СО2. При постигнување на целта за намалување на стакленичките 

гасови, природниот гас има важна улога, особено во секторот индустрија. Постои ризик за сигурноста 

во снабдувањето бидејќи во моментов има само една гасна интерконекција (со Бугарија). Покрај тоа 

не е склучен договор за интерконекцијата помеѓу македонскиот и бугарскиот TSO. Македонија сè 

уште нема организирано ден-однапред пазар на електрична енергија. 

Сигурноста во снабдувањето е еден од најголемите приоритети на ENTSO-E и е вклучена во 

Десетгодишниот план за развој на мрежата (TYNDP). Во тој поглед, еден од главните критериуми за 

проценка на прекуграничните интерконекции на електрична енергија е нивниот придонес во 

сигурноста во снабдувањето кој се оценува во однос на флексибилноста и стабилноста на 

преносниот систем. МЕПСО ги дефинира сценаријата за планирање на системот за пренос во 

согласност со референтната методологија на ENTSO-E дефинирана во TYNDP. 

До крајот на 2020 година МЕПСО треба да усвои нов мрежен код, во согласност со ЕNTSO-E. Овој 

код посветува посебно внимание на сигурноста во преносниот систем. Во нацрт-верзијата на кодот е 

утврдено дека еден од критериумите што треба да ги исполни системот е обезбедување на 

критериумите за сигурност N-1. Покрај тоа, во правилата е пропишано како треба да се обезбеди 

оперативна безбедност, квалитет на фреквенција и ефикасно користење на меѓусебно поврзани 

системи за пренос и ресурси. Поточно, деталните упатства се утврдени за: 

 барања и принципи за оперативна безбедност,  

 правила и одговорности за координација и размена на податоци при оперативно планирање и 
приближно до реалното време,  

 правила за обука и сертификација на вработените во МЕПСО,  

 барања за координација на исклучувањата на елементите на преносниот систем, 

 барања помеѓу контролните области на операторите на електопреносниот систем,   

 правила за давање системски услуги. 

За да се зголеми довербата меѓу договорните страни на Енергетската заедница и земјите членки на 

ЕУ, неопходно е да се овозможи посилна соработка, што е и главната цел на Регулативата за 

подготвеност на ризик
28

 (која наскоро ќе стане дел од задолжителното acquis). Во членот 18 на оваа 

регулатива е пропишано дека земјите-членки на ЕУ и договорните страни на Енергетската заедница 

се поканети да бидат во тесна соработка во процесот на идентификација на сценаријата за кризи на 

електрична енергија и воспоставување планови за подготвеност на ризик, така што не треба да 

бидат преземени мерки кои би ја загрозиле сигурноста во снабдувањето на земјите-членки, 

договорните страни или Унијата. Во тој поглед, договорните страни на Енергетската заедница можат 

да учествуваат во Координативната група за електрична енергија на покана од Комисијата во врска 

со сите прашања за кои се засегнати. 

                                                      
28

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0862 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0862
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Како што улогата на информатичките технологии во енергетскиот сектор станува се поважна, така 

станува и неопходна потребата од сајбер безбедност, за да се добие сигурност во производството на 

енергија, дистрибуцијата, преносот и складирањето на енергија. Во овој контест, Енергетската 

заедница усвои Процедурален акт и ја изготви Студијата за сајбер безбедност за енергетскиот 

сектор на Енергетската заедница
29

 во декември 2019 г., со цел да се нагласи важноста на оваа тема, 

да се зголеми стратегиската соработка и да се зајакнат специфичните енергетски способности за 

сајбер безбедност. Во рамките на оваа студија, е претставен преглед на тековната состојба на секоја 

од договорните страни, во однос на сајбер безбедноста. Се врши проценка на прашањата на 

институционалните и правните рамки поврзани со сајбер безбедноста и се презентираат низа 

препораки за секоја земја соодветно. 

Енергетската заедница го олеснува спроведувањето на рамката за сајбер безбедноста на ЕУ на 

договорните страни и градење кохерентни механизми за справување и безбедност на критична 

енергетска инфраструктура. Целта е активно вклучување и изградба на соодветно опкружување за 

сајбер безбедност во енергетскиот сектор. Активностите вклучуваат локални мерки во 

законодавството (транспонирање на законодавството на ЕУ за сајбер безбедност во енергетиката), 

назначување на критични инфраструктури и основни услуги во енергетиката, примена на 

методологии за проценка на ризик и планови за безбедност, технички стандарди и регулаторни 

правила за поддршка на сајбер безбедноста во енергетиката. Перспективата за одржливост исто 

така ќе бара развој на механизми за координација и прекугранична соработка за одговор на сајбер 

инциденти во меѓусебно поврзани енергетски мрежи, кохерентни механизми за сертификација на 

технологии и овластување за услуги, заедничка платформа за градење на капацитети, едукација и 

обука во сајбер безбедноста. 

Македонија има исполнето неколку основни чекори за сајбер безбедноста преку усвојување на  

Националната стратегија за сајбер безбедност
30

 и воспоставување на Национален центар за одговор 

на компјутерски инциденти
31

 (MKD-CIRT), но примарниот acquis на ЕУ за сајбер безбедност сè уште 

не е транспониран. Покрај тоа, енергетскиот сектор налага посебни критериуми, кои во сегашното 

опкружување се недоволни или недостасуваат. Треба да се спроведат голем број на енергетски 

специфични постапки согласно политиката за сајбер безбедност, стандардите, практиките и правната 

рамка на ЕУ, кои ќе имаат влијание на домашниот енергетски сектор и на регионалните 

интерконекции. 

II. Национални цели за зголемување на: диверзификација на изворите на енергија и 

снабдување со енергија од трети земји со цел зголемување на еластичноста на 

регионалните и националните енергетски системи; 

Целта на Македонија е да ја исполни целта за ОИЕ во 2030 година, што ќе придонесе за 

диверзификација на изворите на енергија. Сепак, производство на електрична енергија од обновливи 

извори, како што се ветерот и сонцето, воведуваат голема неизвесност во системот, пред сѐ поради 

нивната нестабилна природа при производство на електрична енергија, за што е потребно 

балансирање на системот. Во 2040 г. теоретската маргина е -23% (Слика 50). Ова значи дека 23% од 

електричната енергија треба да се увезува за да се обезбеди адекватност на системот. Сепак, 

нивото на меѓусебна поврзаност на системот за пренос на електрична енергија (како што е објаснето 

подолу во текстот во Потточка 1, Интерконективност на електрична енергија од димензијата 

Внатрешен пазар на енергија) во 2040 г. е околу 45%, што значи дека е обезбедена сигурност во 

снабдувањето. Сепак, потребно е континуирано да се одржува електропреносната мрежа и уште 

поважно, да се  одржува и подобрува дистрибутивната мрежа, бидејќи поголемиот дел од ОИЕ, се 

планира да бидат поврзани на дистрибутивната мрежа. 

 

                                                      
29

https://www.energy-community.org/dam/jcr:db8e479d-b423-40c9-9ff9-
998c7d9045ef/Blueprint_cyber_122019.pdf 
30

 http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/cyber_security_strategy_macedonia_2018-2022_-_eng.pdf  
31

 https://mkd-cirt.mk/?lang=en 

http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/cyber_security_strategy_macedonia_2018-2022_-_eng.pdf
https://mkd-cirt.mk/?lang=en
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Слика 50. Мерит ордер крива на Северна Македонија во 2040 г. - Зелено сценарио (MW)    

 
Извор: Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

Покрај тоа, целта за снабдувањето со природен гас е да се изгради дополнителна интерконекција за 

гас со Грција, Косово и Србија (како што е објаснето подолу во текстот во Потточка 2, 

Инфраструктура за пренос на енергија од димензијата Внатрешен пазар на енергија), со што ќе се 

диверзифицираат патиштата за снабдување. 

III. Национални цели во однос на намалувањето на зависноста од увоз на енергија 

Основната стратешка цел е да се одржи исто ниво на енергетската зависност во 2040 година, како 

денес (54% нето увоз), а притоа да се подобри севкупната интеграција на европските пазари. Целта 

за 2030 година е 59% зависност од увоз. 

Македонија нема многу опции за намалување на зависноста од увоз, затоа што освен локалните 

ресурси кои се користат за производство на електрична енергија и употребата на биомаса, пред сѐ за 

греење, ги увезува сите други енергенси. За да се намали зависноста од увоз, неопходно е да се 

електрифицира секторот за греење и ладење, како и транспортниот сектор со инвестирање во ОИЕ. 

За да се задржи континуитетот во инвестирање во извори на енергија, што ќе ја намали зависноста 

од увоз на Македонија, поставени се следниве цели:  

 Зголемување на енергетската ефикасност-пред сѐ во секторите згради, греење и ладење; 

 Продолжување на создавањето позитивна инвестициска клима за ОИЕ;  

 Континуирано одржување и подобрување на мрежата за пренос и дистрибуција; 

 Зголемување на бројот на потрошувачи-производители (овој термин е дефиниран во 
Правилникот за обновливи извори на енергија);  

 Создавање систем на гаранции за потекло што ќе ја зголеми вредноста на проектите од 
ОИЕ. 

IV. Национални цели за зголемување на флексибилноста на националниот систем на 

енергија, особено преку распоредување домашни извори на енергија, одговор на 

побарувачката и складирање на енергија 

Целите за подобрување на флексибилноста на системот се: 

1. Следните краткорочни чекори се спроведување на механизмот за балансирање (вклучуваќи 
системски услуги за секундарно и брзо терцијарно регулирање) и спојување на регионалниот 
пазар на електрична енергија (ден - однапред и во тековниот ден) како една од клучните 
мерки за интеграција на ОИЕ. Во тој правец, тековната иницијатива на контролниот блок SMM 
за прекугранично балансирање ќе овозможи економски поволно среднорочно решение за 
делумно снабдување на секундарна и терцијарна резерва; 

2. Среднорочните и долгорочните чекори вклучуваат употреба на постојни и изградба на нови 
електроцентрали од кои најважната за зголемување на флексибилноста на системот е 
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пумпно-акумулациона хидроелектроцентрала (Чебрен), но и акумулациските 
хидроелектроцентрали  (Градец, Велес, Глобочица 2 и проектот тунел Теново - Козјак) или 
електроцентрали на гас (вклучувајќи и ТЕ-ТО); 

3. Зголемувањето на бројот на потрошувачи-производители треба да се спроведе заедно со 
воведување на паметни технологии кои ќе се овозможи одговор од страна на побарувачката 
(анг. demand response); 

4. Изградба на 15 MW постројки на биомаса и 23 MW,  дополнителни постројки на биогас;     

5. Воспоставување на одржливи опции за одговор од страна на побарувачката, вклучувајќи ги 
„возилата на мрежа“, претворањето на електрична енергија во топлинска, како и 
складирањето во батерии. 
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ДИМЕНЗИЈА ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА 
ЕНЕРГИЈА 

1. Интерконективност на електрична енергија  

I. Нивото на интерконективноста на електрична енергија што една земја-членка го има за 

цел во 2030 година, земајќи ја предвид целта за интерконекција на електрична енергија 

за 2030 година од најмалку 15%, со определба за нивото од 2021 година наваму, 

дефинирана во тесна соработка со засегнатите земји-членки, земајќи ги предвид целта 

за интерконекција во 2020г. од 10% и следниве индикатори за итност за дејствување:   

(1) Разликата на цените на пазарот на големо го надминува индикативниот праг од 2 

EUR/MWh помеѓу земјите-членки на ЕУ, регионите или зоните на наддавање; (2) 

Номинален преносен капацитет на интерконектори под 30% од максималното 

оптоварување; (3) Интерконекциски номинален преносен капацитет под 30% од 

инсталираниот капацитет за производство на обновлива енергија. Секоја нова 

интерконекција ќе подлежи на социоекономска анализа и анализа на трошоците и 

придобивките од животната средина и ќе се спроведе само доколку потенцијалните 

придобивки ги надминуваат трошоците. 

Целта на Македонија е да го задржи високото ниво на интерконективност во текот на севкупниот 

период до 2040 година. Анализите спроведени за оваа намена, покажуваат дека нема потреба да се 

дефинира одредена цел за 2030 година, бидејќи во 2017 година Македонија има ниво на 

интерконективност од 85%, што е повеќе од 8 пати поголемо од целта за 2020 година на ниво на ЕУ 

(Слика 51). Дури и целта на ниво на ЕУ за 2030 г. е постигната со тековните интерконекции  како во 

референтното, така и во зелено сценарио на Стратегијата за енергетика, иако инсталираниот 

капацитет за производство на електрична енергија е зголемен како резултат на огромните 

инвестиции во ОИЕ. Со изградбата на интерконекција со Албанија, нивото на интерконективност ќе 

се зголеми за најмалку 8% во референтното сценарио (или 7% во зеленото сценарио). 

Ако ги анализираме нивоата на интерконективност при врвно оптоварување, тие повторно имаат 

високи вредности дури и со тековните интерконекции во двете сценарија. Во зеленото сценарио, 

нивото на интерконективност во однос на врвното оптоварување има поголема вредност во споредба 

со референтното сценарио, бидејќи има врвна потрошувачка, што е резултат на повисок степен на 

спроведување на мерките за енергетска ефикасност. 

Слика 51. Ниво на интерконективност на македонскиот преносен систем 

 

Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за енергетика до 2040 г.,ENTSO-E Зимска перспектива 2017 г.,анализа на 

проектниот тим  
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2. Инфраструктура за пренос на енергија 

I. Клучни проекти за инфраструктура за пренос на електрична енергија и природен гас и 

каде што е соодветно, проекти за модернизација, кои се неопходни за постигнување на 

целите од петте димензии на Стратегијата за енергетика на Европската Унија 

Како што е објаснето во делот „Интерконективност на електрична енергија“, нивото на 

интерконективност на преносниот систем во Македонија е скоро пет пати над целите дефинирани за 

земјите од ЕУ за 2020 година (10%) и 2030 година (15%). Покрај тоа, Македонскиот оператор на 

системот за пренос на електрична енергија, врз основа на сценаријата дефинирани во Стратегијата 

за енергетика, изготви многу детална студија за влијанието на овие сценарија врз преносната мрежа. 

Во студијата е генерално заклучено дека, идниот преносен систем на Македонија, без оглед на 

стапката на раст на потрошувачката на електрична енергија и изградбата на нови електроцентрали, 

е способен адекватно да се справи со загрозувачите предизвици. Ова првенствено се должи на 

добрата интерконекциска врска со соседните системи на напонско ниво од 400 kV, што овозможува 

моќност за увоз на високо количество на електрична енергија. 

Со цел дополнително да се подобри нивото на интерконективност на Македонија, но и на регионот 

(бидејќи во моментов не постои интерконекција меѓу Македонија и Албанија), целта на Македонија е 

да го заврши веќе започнатиот проект за изградба на интерконекција за електрична енергија Битола-

Елбасан до 2023 година. Покрај тоа, овој проект е последниот сегмент на Коридор 8 за пренос на 

електрична енергија помеѓу Бугарија, Македонија, Албанија и Италија. Проектот е вклучен во листата 

за проекти од интерес на Енергетската заедница (PECI). Покрај тоа, треба да се преразгледа 

можноста за уште една 400 kV интерконекција на електрична енергија со Бугарија. 

Во моментов има еден прекуграничен гасовод (со Бугарија), имајќи ги предвид целите за 

намалување на емисии на стакленички гасови и ЕЕ, како и за подобување на сигурноста во 

снабдувањето со конкурентни цени, целта на Македонија е да се спроведат проектите за изградба на 

гасоводи на природен гас кон Грција, Косово и Србија. Преку гасоводот кон Грција, Македонија може 

да пристапи до Трансјадранскиот гасовод преку грчкиот преносен систем (DESFA), кој носи природен 

гас од Каспискиот регион во Европа, но исто така ќе овозможи пристап до светските пазари и на 

течен природен гас (ТПГ) преку Грција. Се очекува овој проект да овозможи пристап до ликвидни 

пазари и да го стимулира влезот на трговци на природен гас на македонскиот пазар. Ова ќе 

овозможи поголема конкуренција и пазарно поставени цени на природниот гас што ќе обезбеди 

одржливост на секторот, со конкурентни цени. Во моментов, проектот е во фаза на финализирање на 

меѓусебната физибилити студија по што треба да следи поднесување на апликација за финансирање 

и започнување со изградбата. Гасоводот кон Србија може да обезбеди дополнителен алтернативен 

извор и можност за транзит, а гасоводот со Косово може да обезбеди транзит, бидејќи Физибилити 

студијата за Косово покажува голема побарувачка за гас што би можела да достигне 1 mill. Nm
3
. 

Двата гасоводи можат да ја зголемат стапката на искористеност на системот, при што постои 

потенцијал за намалување на тарифите и помош при напорите за гасификација во Македонија. 

Проектите за гасоводите кон Косово и Србија се на списокот на PECI 2020 година што се  усвои од 

страна на Министерскиот совет во декември 2020 година, додека проектот за гасовод со Грција е 

веќе вклучен во списокот на PMI. 

II. Онаму каде што е применливо, предвидени се главни инфраструктурни проекти, покрај 

Проекти од интерес на енергетската заедница (PECI) / Проекти од заемен интерес (PMI) 

Покрај проектите за интерконективност, МЕПСО како оператор за пренос на електрична енергија и 

одговорна компанија за одржување на сигурноста на мрежата, во 2019 година, изработи Стратегија 

за реконструкција/ревитализација на преносната мрежа
32

. Оваа стратегија ќе придонесе за 

постигнување на целите особено за ОИЕ, така што целта е да се спроведат проектите во 

предложениот временски рок во периодот од 2020 до 2040 година. Овој список на проекти, заедно со 
                                                      
32

 https://www.mepso.com.mk/docs/pubmk/Rekonstrukcija-izvestaj-FINAL-revised.pdf   

https://www.mepso.com.mk/docs/pubmk/Rekonstrukcija-izvestaj-FINAL-revised.pdf
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временската рамка и трошоците за инвестирање, се дадени во Табела 3 (Поглавје 4, Потточка 2, 

Инфраструктура за пренос на енергија од димензија Внатрешен пазар на енергија). 

Покрај тоа, Македонија има амбициозен план за гасификација и детална листа на планирани 

инфраструктурни проекти на гасоводната мрежа, со временска рамка дадена во Поглавје 4,  

Потточка 2, Инфраструктура за пренос на енергија од димензија Внатрешен пазар на енергија. Целта 

е да се зголеми пристапот до преносната мрежа за природен гас, особено на индустриските 

потрошувачи (кои се најмногу засегнати од Зеленото сценарио), бидејќи природниот гас е едно од 

горивата што значително ќе придонесе во транзициониот период до 2040 година во секторот 

индустрија. 

3. Интеграција на пазарот 

I. Национални цели поврзани со други аспекти на внатрешниот пазар на енергија, како 

зголемување на флексибилноста на системот, особено за промовирање на утврдени 

конкурентни цени на електричната енергија во согласност со соодветната секторска 

легислатива, интеграција на пазарот и спојување, со цел зголемување на трговскиот 

капацитет на постојните интерконекнекции, паметни мрежи, агрегација, одговор на 

побарувачката, складирање, дистрибуирано производство, механизми за 

диспечирање, редиспечирање и ограничување и сигнали за цени во реално време, 

вклучувајќи ја и временската рамка за исполнување на целите; 

Стратегијата за развој на енергетиката предвидува развој на енергетиката со вклучување на земјите 

најпрво од регионалниот, а потоа и од европскиот пазар. Со оглед на тоа што во Македонија сè уште 

не е воспоставен организиран пазар на електрична енергија, првата цел е да се воспостави пазар 

ден - однапред што е можно поскоро (до крајот на 2020 година), а со тоа да се зголеми и капацитетот 

на енергија со која би се тргувало на отворениот пазар. Паралелно на тоа, целта е да се работи на 

спојување со пазарот IBEX (бугарскиот пазар ден - однапред) и да се учествува во иницијативата за 

воспоставување регионален пазар на електрична енергија. 

Покрај тоа, за да се постигнат целите, особено за ОИЕ, неопходно е понатамошно развивање на 

пазарот на балансни услуги и пазарот во тековен ден. Иако, во Македонија одговорот од страна на 

побарувачката е на основно ниво (постојат големи индустриски претпријатија кои го нудат својот 

капацитет за балансни услуги), целта е да се зголеми нивото на одговор од страна на побарувачка 

(во различни сектори), како една од мерките што може да овозможи поголема интеграција на ОИЕ. 

Според новите Правила за балансирање, донесени од МЕПСО во август 2019 година, големите 

потрошувачите можат да бидат даватели на балансни услуги. Притоа, целта на Македонија е да го 

зголеми бројот на потрошувачи кои можат да обезбедат балансни услуги. 

Стратегијата предвидува воведување на значително учество на електрични возила во системот, како 

начин за зголемување на учеството на ОИЕ во транспортот. Впрочем, целта е да се зголеми 

капацитетот за складирање на енергија со користење на електричните возила, па за да се овозможи 

нивна ефикасна интегрирација во системотовој процес треба да биде придружен и со подобрување 

на можностите за одговорот од страна на побарувачка, воведување на ценовни сигнали во реално 

време и паметни мрежи. Соодветно, МЕПСО сериозно ги разгледа овие можности и во рамките на 

два проекти веќе направи анализи за воведување на електрични возила и за одговор од страна на 

побарувачката. 

Понатаму, со цел да се зголеми складирањето на енергија и флексибилноста на системот, меѓу 

врвните приоритети е изградбата на хидроелектроцентралата Чебрен. Целта е до 2028 година 

оваа хидроелектроцентралата да се пушти во употреба. 

Пазарот на природен гас во Македонија се либерализираше почнувајќи од 2015 година. Сепак, во 

овој период имаше само пет учесници на пазарот на големо. Со цел да се зголеми бројот на 

учесници на пазарот, целта е да се исполнат следниве услови: 
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1. Донесување на закон со кој државата ќе го купи уделот на Макпетрол во ГА-МА, до крајот на 
2020 година;  

2. Сертификација на операторот на систем за пренос на природен гас, до крајот на 2021 година; 

3. Воспоставување организиран пазар на природен гас, до крајот на 2022 година; 

4. Потпишување на договор за интерконекција помеѓу македонскиот и бугарскиот оператор на 
електропреносен систем и спроведување на аукции на прекугранични капацитети, до крајот 
на 2020 година. 

II. Онаму каде што е применливо, националните цели поврзани со недискриминаторно 

учество на обновливите извори на енергија, одговор на побарувачка и складирање, 

агрегација на сите пазари на енергија, вклучувајќи ја временската рамка за 

исполнување на целите; 

Основата за недискриминаторно учество на ОИЕ е веќе дефинирана во Законот за енергетика. 

Утврдено е дека операторот за пренос на електрична енергија и операторот за дистрибуција на 

електрична енергија се должни, на објективен, транспарентен и недискриминаторен начин, да 

обезбедат приоритетен пристап до системите и приоритетен пристап при диспечирање на 

електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија или од високоефикасни 

комбинирани постројки на начин и под услови утврдени во мрежните правила, земајќи ги предвид 

ограничувањата кои произлегуваат од оперативните можности на електроенергетскиот систем. 

Целта е да се следи процесот на спроведување на оваа одредба. 

Со цел да се зголеми недискриминаторното ниво на учество на ОИЕ, со Законот за енергетика, се 

воведува премија за поддршка на производството на енергија од ОИЕ, која се доделува во тендерска 

постапка, која завршува со негативна аукција. Механизмот за премии веќе се применува за ФН 

електроцентрали на два тендера (на приватно и на државно земјиште). Целта е дополнително да се 

искористи овој механизам, за изградба на ФН системи со инсталирана моќност од 200 MW во 2025 

година и тој да се воведе и за ветерните електроцентрали. Во тендерска постапка исто така се 

доделуваат повластени тарифи за мали хидроелектрични централи. 

Агрегатор, како термин е воведен за прв пат во Македонија со Законот за енергетска ефикасност во 

2020 година. Агрегаторите претставуваат нов начин за обезбедување услуги за балансирање, 

впрочем целта е да се промовираат и да се воведат на пазарот, за намалување на врвните 

оптоварувања, зголемување на сигурноста во снабдувањето и балансирање на ОИЕ. 

III. Онаму каде што е применливо, национални цели за да се осигура учеството на 

потрошувачите во енергетскиот систем и нивната корист од сопственото производство 

и нови технологии, вклучувајќи ги и паметните броила; 

Целта на Македонија е да се постават ФН системи поставени на покрив со инсталирана моќност од 

250 MW - кај потрошувачи-производители или за системи кои севкупната произведена електрична 

енергија ќе ja користат за сопствени потреби или ќе ја складираат. Правилникот за ОИЕ („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2018) утврдува дека домаќинствата, малите 

потрошувачи или буџетските корисници можат да изградат постројка за производство на електрична 

енергија од ОИЕ, при што произведената електрична енергија ќе ја користат за сопствена 

потрошувачка, а вишокот произведена електрична енергија ќе го предаваат во 

електродистрибутивната мрежа.  

Производителот може да го предаде вишокот на произведена електрична енергија во 

електродистрибутивна мрежа, во следниве случаи:  

1) производителот не се снабдува со електрична енергија од универзалниот снабдувач, 

2) инсталира ФН систем или мала ветерна електроцентрала како единица за производство на 
електрична енергија од обновлив извор на енергија (во натамошниот текст: производна 
единица за електрична енергија), на градба за која има и право на сопственост или право на 
користење, 
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3) инсталираната моќност на производната единица да не биде поголема од 4 kW, за 
домаќинство, 

4) инсталираната моќност на производната единица да не биде поголема од 20 kW, за мал 
потрошувач, буџетски корисник или единка корисник и 

5) го предава вишокот на произведена електрична енергија на истата точка на приклучување на 
електрична мрежа преку која снабдувачот му испорачауваелектрична енергија . 

Енергијата се разменува преку „нето-пресметка“ (net billing), дизајнирана да ги стимулира 

потрошувачите-производители да враќаат што помалку енергија во електродистрибутивната мрежа и 

да искористат најголем дел за сопствена потрошувачка, со воведување паметни уреди кои ќе 

работат кога има производство на електрична енергија. 

Целта е да се овозможи развој на пазарот, да се привлечат снабдувачите да ги снабдуваат 

домаќинствата (да не бидат снабдувани од универзалниот снабдувач). Всушност, идејата за 

либерализиран пазар е да има што е можно повеќе снабдувачи кои ќе продаваат електрична 

енергија на домаќинствата. 

Покрај тоа, целта е да се продолжи со поддршката за инсталирање на соларни термални колектори 

за топла вода, особено за ранливите потрошувачи. 

IV. Национални цели за обезбедување адекватност на електроенергетскиот систем, како и 

за обезбедување флексибилност на енергетскиот систем во однос на производство на 

обновлива енергија, вклучувјаќи ја временската рамка за исполнување на целите;  

Адекватноста на системот во однос на македонските цели и задачи е пресметана (во Зеленото 

сценарио во Стратегијата за енергетика) во овој документ согласно студијата на МЕПСО - Студија за 

долгорочна прогноза на потребите од електрична енергија и моќност - 2019 година. Во одредени 

години, увозот на електрична енергија ќе се зголеми до 50% од вкупните потреби за електрична 

енергија. Сепак, заклучокот во оваа студија е дека  адекватноста на системот ќе се обезбеди дури и 

во овие услови, поради доброто ниво на интерконекција со соседните земји. Целта е натамошно 

одржување на регионалната соработка, а со тоа и адекватност на системот. 

V. Онаму каде што е применливо, национални цели за заштита на потрошувачите на 

енергија и подобрување на конкурентноста на секторот снабдување со енергија. 

Следејќи го Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика донесе Правила за 

снабдување со кои посебно внимание се дава на заштитата на потрошувачите, особено заштитата 

на ранливите потрошувачи на електрична енергија, природен гас и топлинска енергија. Со правилата 

за снабдување се одредува дека снабдувачот е должен на ранливиот потрошувач да му го обезбеди 

следново: 

1) информации за правото да користат една или повеќе мерки за заштита.  

2) информации за планирано исклучување заради неплатена фактура најмалку 40 дена пред 
исклучувањето, 

3) испорака на природен гас на ранливите потрошувачи во текот на декември, јануари и 
февруари, и покрај неплатените фактури за испорачан природен гас.  

4) испорака на природен гас на ранливите потрошувачи, и покрај неплатена фактура за 
испорачана енергија, ако не поминале повеќе од 60 дена од денот на доспевање на 
фактурата и   

5) можност за задоцнето плаќање или исплата на рати на доспеаниот долг, додека исплатата на 
долгот се врши во најмалку шест еднакви рати, за кои се склучува договор со ранливиот 
потрошувач.  

Целта е Регулаторната комисија за енергетика да обезбеди спроведување на оваа одредба од 

снабдувачите.  
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Конкурентноста на пазарот на мало во Северна Македонија може да се види од извештаите на РКЕ, 

имено со употреба на два индикатори: промена на снабдувач и број на учесници на пазарот. Во 2018 

година, е направена промена на снабдувач на 4.344 мерни точки, што претставува 20,13% од 

вкупниот број на мерни места на потрошувачите и пораст од 31,68% во однос на промените на 

снабдувачи направени во 2017 година (3.299). Понатаму, бројот реализирани постапки за промена на 

снабдувач со електрична енергија во 2019 година е 7.231, што претставува зголемување од 66,46% 

во однос на 2018 година. Важно е да се напомене, дека за прв пат во 2019 година, има промена на 

снабдувачи во категоријата домаќинства (59 од вкупно 7.231). Според најновите податоци на CEER 

(2018) Македонија е на исто ниво како Австрија, Данска и Финска во однос на годишните стапки за 

промена на снабдувач. 

Дополнително, вкупниот процент на бруто потрошувачка на електрична енергија обезбеден на 

отворениот пазар на електрична енергија во 2019 година е 49,13%, што претставува зголемување од 

47,48% во однос на 2018 година. Кај универзалниот снабдувач (ЕВН Македонија АД Скопје и ЕВН 

ХОМЕ ДОО Скопје) во 2019 година има континуирано намалување на набавените количини на 

електрична енергија, што е поврзано со процесот на целосна либерализација на пазарот на 

електрична енергија. Овие показатели се потврда за постојаниот тренд на развој и правилното 

функционирање на сегментот на слободен пазар на електрична енергија во Република Македонија, 

особено кога се споредуваат со другите договорни страни на Енергетска заедница. 

Во однос на подобрувањето на конкурентноста во снабдувањето со електрична енергија, целта е да 

продолжи да се зголемува бројот на постапки за промена на снабдувачи, бројот на учесници на 

пазарот и процентот на бруто потрошувачка на електрична енергија обезбеден на отворениот пазар 

на електрична енергија. 

4. Енергетска сиромаштија  

VI. Онаму каде што е применливо, националните цели во однос на енергетската 

сиромаштија, вклучувајќи ја и временската рамка за исполнување на целите 

Терминот „Енергетска сиромаштија“ не е дефиниран во законодавството во Македонија, така што 

првата цел е да се дефинира во соодветните закони и подзаконски акти. 

Како што е прикажано на Слика 25, 25% од населението во Македонија не е во состојба да ги одржи 

своите домови соодветно топли. Со цел подобрување на состојбата, во Законот за енергетика се 

воведува обврска за усвојување на годишна Програма за ранливите потрошувачи. Оваа програма 

дефинира: 

 потрошувачите кои спаѓаат во категорија на ранливи потрошувачи; 

 мерките што треба да се преземат за заштита на ранливите потрошувачи на енергија, 
вклучувајќи субвенции за потрошувачка на енергија наменети за домаќинствата кои не се 
предвидени со програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија согласно со 
прописите за социјална заштита; 

 мерките за заштеда на енергијата и подобрување на енергетската ефикасност; 

 начинот на спроведување на мерките и надлежните органи одговорни за нивно 
спроведување; 

 мерките што ги преземаат операторите на системите за дистрибуција на енергија; 

 мерките што треба да ги презема снабдувачот со обврска за обезбедување на јавна услуга, 
односно универзална услуга во снабдувањето со енергија и 

 потребните средства и извори за финансирање.  
 

Програмата го дефинира ранливиот потрошувач како домаќинство: 

1. што користи гарантираната минимална помош и остварува паричен надоместок за покривање 

на дел од трошоците за потрошувачка на енергија во домаќинството, во согласност со 

Законот за социјална заштита; 
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2. во која лицето живее во состојба на социјален ризик (мајчинство, болест, старост, повреда и 

инвалидитет) на кое напојувањето и/или правото на користење на мрежата се доделуваат 

под посебни услови и на начин утврден во соодветните правила за снабдување за одделен 

вид на енергија. 

Покрај тоа, оваа програма дефинира три различни категории на ранливи потрошувачи: Ранлив 

потрошувач на електрична енергија, ранлив потрошувач на природен гас и ранлив потрошувач на 

топлинска енергија. 

 

Ранлив потрошувач на електрична енергија е домаќинство кое ги исполнува барањата за ранливиот 

потрошувач и исто така:  

1. се снабдува од снабдувачот со обврска да обезбеди универзална услуга во снабдувањето со 

електрична енергија;    

2. потрошувачката на електрична енергија на годишно ниво не надминува 3600 kWh, 

3. потрошувачката на електрична енергија се мери со монофазно броило на осигурувачот или 

приклучокот со јачина на електрична енергија од 25А или трофазно броило на осигурувачот 

или приклучокот со јачина на електрична енергија од 16(А) 

Ранлив потрошувач на природен гас е домаќинство кое ги исполнува барањата за ранливиот 

потрошувач и исто така: 

1. се снабдува од снабдувачот со обврска за обезбедување јавна услуга за снабдување со 

природен гас; и 

2. потрошувачката на природен гас за месеците од октомври до март годишно не надминува 70 

нормални кубни метри. 

 

Ранлив потрошувач на топлинска енергија е домаќинство кое ги исполнува барањата за ранливиот 

потрошувач. 

Дополнително, во 2021 година за првпат се субвенционираат соларни термални колектори, печки на 

пелети и прозорци за овие категории. 

До 2020 година нема информации за бројот на ранливи потрошувачи, така што целта е до крајот на 

2021 година, да се изработи план за индикатори, преку кој ќе се следи бројот на домаќинства кои ги 

исполнуваат критериумите за енергетската сиромаштија. 

Во иднина се очекува активно да се спроведуваат мерките од програмата што се спроведува за прв 

пат во 2020 година и целта е откако ќе се постават индикаторите, да се процени влијанието на 

постојната програма врз нив и доколку е потребно, програмата да се прилагодува соодветно на 

годишно ниво. 
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ДИМЕНЗИЈА ИСТРАЖУВАЊЕ, ИНОВАЦИИ 

И КОНКУРЕНТНОСТ 

I. Национални цели и цели за финансирање на јавни и доколку е можно, на приватни 

истражувања и иновации во врска со Енергетската унија, каде што е соодветно, 

вклучувајќи ја временската рамка за исполнување на целите; 

Во земјата не се утврдени посебни цели за финансирање на јавно или приватно истражување и 

иновации поврзани со енергијата и климата. Вкупниот трошок за истражување и развој (R&D) како 

процент од БДП останува значително низок, т.е. 0,4% од вкупниот БДП. Целите што се во фокусот на 

овој план се: да се насочат поголем дел од националните фондови во наука, истражување и 

иновации (R&I) поврзани со енергијата и климата; да се зголеми пристапот до програмите за 

финансирање на ЕУ за R&I (како Хоризонт Европа, наследник на Хоризонт 2020) и други 

меѓународни донатори; и да се прилагодат наставните програми поврзани со енергетиката на сите 

образовни нивоа за да одговараат на трендовите за енергетска транзиција. 

Министерството за образование и наука во своите двогодишни стратешки планови
33

, ги вклучува 

сите цели како клучни приоритети во рамките на Програмата 2.4 Инвестиции во наука, 

истражување и иновации. Развојот на свеста за одржлива енергија треба да се создаде во најраните 

фази на образование, така што наставните програми на сите образовни нивоа (основно, средно и 

високо), треба често да се ревидираат за да се следат иновативните трендови во науката и 

технологијата. Зголеменото национално финансирање на научните истражувања и иновациите ќе 

овозможи воспоставување механизми за трансфер на знаење помеѓу науката - образованието, 

науката - економијата, науката - јавната и државната администрација и науката - невладините 

организации. Затоа, развојот на секторски стратегии и планови за наука, истражување и развој треба 

да се реализира во соработката помеѓу Министерството за образование и наука и соодветните 

засегнати страни во енергетиката. Ова исто така ќе го подобри процесот на идентификација и 

приоретизација на технологиите и мерките соодветни за енергетската транзиција на земјата. 

Истовремено, тоа ќе помогне во мобилизирање на постојните и градење на нови капацитети за 

истражување, како и подобра интеграција на темите за енергија и климатски промени поврзани со 

Европската истражувачка област (ERA). 

Програмите на Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) се исто така клучни за насочување 

на технологиите и мерките за енергетска транзиција во националните приоритети за истражување и 

развој. Покрај продолжувањето на тековните механизми за поддршка на иновативни активности во 

микро, мали и средни претпријатија (ММСП), програмите на ФИТР
34

, вклучуваат и можности за нови 

механизми насочени кон јавниот сектор и големите претпријатија. Овие механизми за поддршка ќе 

овозможат трансфер на знаење и технологија помеѓу научните институции и индустријата, со што ќе 

се зајакне конкурентноста на бизнис секторот и истовремено ќе ја поддржат науката управувана од 

индустријата. 

Зголеменото учество во меѓународните програми за наука и истражување, како и во регионалните и 

билатералните иницијативи (исто така препознаени и од Министерството за образование и наука и 

од ФИТР), покрај финансии, ќе овозможат размена на знаења и пристап до иновативни концепти и 

технологии. Сепак, способностите на националните институции и претпријатија (и јавни и приватни), 

за привлекување на вакви средства во земјата, треба дополнително да се зајакнат. 

 

                                                      
33

 Министерствп за пбразпвание и наука, Strategic Plan (2020-2022), (дпстапен самп на македпнски) 
34

 Фпнд за инпвации и технплпшки развпј, Mid-term Work Program (2018 -2020) и Annual Work Program for 2020 (дпстапен 
самп на македпнски) 

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2020-2022.pdf
https://fitr.mk/wp-content/uploads/2020/05/Srednoroca-programa-za-rabota-na-FITR-2018-2020-konsolidiran-tekst1.pdf
https://fitr.mk/wp-content/uploads/2020/05/Godishna-programa-na-FITR-za-2020-godina-3.pdf
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I. Каде што се достапни, национални цели за 2050 година поврзани со промоција на 

технологии за чиста енергија и кога е соодветно, национални цели, вклучително и 

долгорочни цели (2050) за распоредување на нискојаглеродни технологии, 

вклучително и за декарбонизација на енергетиката и индустриските сектори 

интензивни на јаглерод и кога е применливо за сродната инфраструктура за транспорт 

и складирање на јаглерод; 

Целта на активностите за R&D на ЕУ е да се спроведе агендата за декарбонизација на рентабилен 

начин и да се зајакне нејзиното водство во  индустријата за производство на нискојаглеродни и 

енергетски ефикасни технологии. 

Стратегијата за енергетика ја идентификува важноста на декарбонизацијата во Зеленото сценарио 

што на долг рок се покажува како најефикасна опција (т.е. со најголема заштеда на енергија и 

намалување на емисиите со најниски вкупни системски трошоци) иако, бара значајни инвестиции во 

нови и понапредни технологии. Затоа, целта е да се промовираат технологии на ОИЕ и ЕЕ во 

секторот за  производство на енергијата и во индустријата, паралелно со електрификација на 

секторот за греење и ладење и транспортот. Мерките за ОИЕ и ЕЕ разгледани во овој план се 

прикажани во Поглавје 3. 

Користењето на ОИЕ и зајакнувањето на енергетската ефикасност, исто така, беа прифатени како 

еден од главните приоритети и стратешките цели во другите национални документи усвоени од 

Владата, како Стратегијата за иновации 2012-2020
35

, Индустриската стратегија на РМ 2018 – 2027
36

,  

и Програмата за економски реформи  2020 – 2022
37

. Приоритетите од сите три документи се 

вклучени во програмите на ФИТР, за обезбедување поддршка и охрабрување на активности за 

иновации во ММСП, со цел да се постигне подинамичен технолошки развој заснован на трансфер на 

знаење, развојни истражувања и иновации. Овие програми, исто така, предвидуваат развој на 

Национална канцеларија за трансфер на технологии и Научно-технолошки парк (во согласност со 

столбот 3 од Планот за економски раст на Владата), кои ќе обезбедат инфраструктурни и 

професионални услуги за субјектите поврзани со иновативната активност, во смисла на умрежување, 

како и развој, дизајнирање и брза употреба на новите технологии. Ова може да обезбеди можност за 

зајакнување на конкурентноста на никојаглеродните технологии преку центрите за трансфер на 

технологија и научно-технолошките паркови, што може да овозможи вмрежување и споделување на 

знаење помеѓу научните центри, академскиот  сектор и деловниот сектор. 

Во 2018 година, Македонија го започна процесот за развој на Стратегијата за паметна 

специјализација (СПС), како сеопфатен модел за одржлив економски развој, заснован на 

капацитетите на домашната индустрија, наука и општество. СПС треба да додаде вредност и да 

биде кохерентна со индустриската политика, Стратегијата за конкурентност, Стратегијата за 

иновации, Стратегијата за истражување и развој, итн. Процесот на развој на Стратегијата е 

заеднички координиран од Министерството за наука и образование (МОН) и Министерството за 

економија (МЕ), притоа формирана е работна група составена од претставници од Кабинетот на 

Претседателот на Владата (ПВ), Кабинетот на Заменик претседателот на Владата, ФИТР, како и 

други надлежни министерства, институции, бизнис претставници, академици и невладиниот сектор. 

Процесот се одвиваше преку соработка и систематска помош од Заедничкиот центар за 

истражувања на Европската комисија (JRC), како дел од акцијата за поддршка на Агендата за 

иновации за Западен Балкан, во соработка со Генералниот директорат за соседство и преговори за 

проширување (DG NEAR). Првата фаза од процесот беше квантитативно мапирање на економските, 

иновациските и истражувачките капацитети во земјата, а во втората фаза треба да се направи 

квалитативна анализа, ставајќи во фокус шест потенцијални приоритетни области од СПС на кои им 

е потребен иновативен стратешки пристап. Шестиот приоритетен домен е енергетиката, земајќи ги 

предвид целите на новата Стратегија за развој на енергетиката, за користење на обновливи извори 

на енергија (ОИЕ), зајакнување на енергетската ефикасност, како и потенцијалите на овој сектор на 

домашниот и глобалниот пазар. 

                                                      
35

 http://www.fitr.mk/wp-content/uploads/2015/02/InnovationStrategy-EN-version.pdf   
36

 http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Finalna%20Industriska%20Strategija.pdf (available only in Macedonian) 
37

 https://www.finance.gov.mk/files/ERP%20MKD%202020-2022%20en.pdf 

http://www.fitr.mk/wp-content/uploads/2015/02/InnovationStrategy-EN-version.pdf
http://economy.gov.mk/Upload/Documents/Finalna%20Industriska%20Strategija.pdf
https://www.finance.gov.mk/files/ERP%20MKD%202020-2022%20en.pdf
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II. Онаму каде што е применливо, национални цели во однос на конкурентноста. 

Министерството за финансии во 2016 година, изработи Стратегија за конкурентност со акционен 

план на Република Северна Македонија за 2016-2020 година
38

. Целта на Стратегијата беше да се 

поттикне трансформација на земјата кон конкурентна економија, која ќе биде способна да го 

искористи претприемачкиот талент, да го зголеми бројот на почетни бизниси и тој постепено да 

расте, да додаде вредност, да ја зголеми продуктивноста и извозот на домашните претпријатија. 

Акциониот план за 2016-2020 година на оваа стратегија поставува седум стратегиски цели за 

создавање на: 

 Поедноставна и постабилна деловна средина; 

 Попретприемачки и попродуктивен сектор на МСП; 

 Подинамичен извозен сектор; 

 Поатрактивна средина за странски инвеститори; 

 Поквалификувана и попретприемачка работна сила; 

 Заживеана индустриска политика; 

 Повеќе финансии за претприемачкиот сектор.  

Сепак, сите овие стратешки цели имаат многу поширок опфат од НПЕК. Стратегијата за развој на 

енергетиката утврди дека развојот на проекти за ОИЕ и мерки за ЕЕ, генерално, ќе поддржи 

поголемо вклучување на локалните мали и средни претпријатија (МСП) во енергетската транзиција. 

Всушност, целта е да се поттикнат и да се поддржат МСП за да го диверзифицираат своето 

портфолио на услуги и производи за ОИЕ и ЕЕ, преку обезбедување на соодветни финансиски и 

технички механизми. Механизмите вклучени во програмите на ФИТР (како грантови за 

кофинансирање, бизнис акцелератори, канцеларии за трансфер на технологија, Научно технолошки 

парк, итн.) може да бидат добра почетна точка за подобрување на бизнис опкружувањето и 

обезбедувањето на конкурентност на претпријатијата.

                                                      
38

 http://www.pintoconsulting.de/Images/References/Competitiveness%20Strategy%20Action%20Plan%202016-
2020%20Macedonia.pdf 

http://www.pintoconsulting.de/Images/References/Competitiveness%20Strategy%20Action%20Plan%202016-2020%20Macedonia.pdf
http://www.pintoconsulting.de/Images/References/Competitiveness%20Strategy%20Action%20Plan%202016-2020%20Macedonia.pdf
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3. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ 
Предложените политики и мерки во овој дел се развиени врз основа на Стратегијата за развој на 

енергетиката до 2040 година и Третиот двогодишен извештај за климатски промени - Трет BUR. При 

развојот на овој план, беа земени предвид искуствата на земјите од ЕУ. Во полето „Буџет“ во 

табелите се дадени информации кои однесуваат на кумулативните трошоци за инвестирање. 

ДИМЕНЗИЈА ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА 

1. Емисии на стакленички гасови и нивно намалување 

I. Политики и мерки за постигнување на целта утврдена во Регулативата (ЕУ) 2018/842 

како што е наведено во потточка 2.1.1 и политиките и мерките за усогласување со 

Регулативата (ЕУ) 2018/841, опфаќајќи ги сите клучни сектори и сектори со кои се 

поттикнува ублажувањето на емисиите, со долгорочна визија и цел да се постигне 

нискојагледродна економија и рамнотежа помеѓу емисиите и нивно намалување, во 

согласност со Парискиот договор 

За да се постигне целта за емисии на стакленички гасови и нивно намалување од НПЕК, во овој дел 

се дефинирани шестнаесет политики и мерки (две во енергетскиот сектор, четири во земјоделството, 

две во шумарството, четири во секторот други употреби на земјиште и четири во секторот отпад). 

Следниве табели прикажуваат детали за секоја од нив (за некои од мерките повеќе детали се дадени 

во извештајот за климатски промени - Третиот BUR). 

ПМ_Д1: Воведување на такса за CO2 

Главна цел: Да се поттикне намалување на емисиите на CO2. 

Опис: Воведување такса за CO2 со цел стимулирање на инвестициите во ОИЕ и зголемување на примената на мерките за 
енергетска ефикасност. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип на мерката Регулаторна 

 
Сектор Енергетика 

 

Поврзаност со соодветни плански 
документи, законски и регулаторни 
акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Подзаконски акти за обновливи извори на енергија  

• Закон за климатски акција 

 
Претпоставки 

Постепено воведување на такса за CO2 (2027г. според WEM, 2023 според 
WAM) врз основа на проектираните цени од WEO 2017)  

 
Статус на имплементација 

• Нацрт верзија на Закон за климатска акција 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година  

 
Финансирање 

Буџет Не е достапно 

Извор  Не е достапно 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ  

• Регулаторна комисија за енергетика 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• АД ЕСМ 

• Приватни инвеститори 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за животна средина и просторно планирање 

 
Индикатор за напредок / 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, Истражување, иновации и конкурентност 
(конкурентност) 
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ПМ_Д2: Намалување на емисиите на CH4  од ентерична фермeнтација кај млечните крави за 3%  

Главна цел: Намалување на нивото на емисии на CH4 од ентерична ферментација кај високопродуктивни млечни крави. 

Опис: Со модификување на составот на крмата и нутритивна пракса кај млечните крави, емисиите на CH4 од ентерична 
ферментација можат да се намалат за 20%. Предвидено е дека бројот на млечни крави во интензивен земјоделски систем ќе 
се зголеми од сегашните 1% до 30% во 2040 година. Ова зголемување на бројот на високопродуктивните крави ќе ги зголеми и 
емисиите на CH4. Но, со модификација на содржината на крмата (додавање на јаглени хидрати, висококвалитетни фуражи и 
танини), емисиите на CH4 ќе се намалат за 20%.Мерката за ублажување може лесно да се примени со промена на начинот на 
исхрана кај фармите за млечни крави. Исто така мерката е рентабилна; не се потребни  дополнителни субвенции или 
стимулации. Практична обука и демонстрација на земјоделците ќе биде доволна. 

 
Временска рамка  2020– 2040 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор 

Земјоделство, шумарство и друга употреба на земјиштето (AFOLU) - 
Сточарство 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на земјоделството  

• IPARD Програма 

 
Претпоставки 

• Зголемен број на високопродуктивни млечни крави во интензивен 
земјоделски систем,  

• Воведен модифициран TMR (Total Mixt Ration) и управување со исхраната. 

• Сепредвидува дека ќе постојат организирани фарми со повеќе од 50 грла.  

 
Статус на примена 

TMR со делумно модифициран состав на добиточна храна веќе се користи на 
две интензивни фарми кои учествуваат со околу 1% од вкупниот број на 
млечни крави. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 3,2 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 35,0 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 63,6 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 0,2 мил.ЕУР 

Извор Приватен сектор, IPARD Програма 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Број на фарми (млечни крави како процент од вкупниот број на млечни 
крави) кои користат модифицирана исхрана и управување со исхраната на 
двегодишна основа. 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии / 

 

ПМ_Д3: Намалување на емисиите на N2O преку  управување со шталско ѓубре од млечните крави за 20%  

Главна цел: Намалување на нивото на емисии на N2O преку управување со шталско ѓубре од високопродуктивни млечни 
крави. 

Опис: Со модифицирано  управување со шталското ѓубре од млечните крави, емисиите на N2O може да се намалат до 20%. 
Предвидено е дека бројот на млечни крави под интензивен систем на одгледување со повеќе од 50 грла ќе биде зголемен од 
постоечкиот 1% до 30% во 2040 година. Сите тие фарми ќе треба да применат подобрено управување со шталското ѓубре со 
цел да се намали загубата на азот него преку зголемена емисија NxO. Затоа, системот за управување со шталско  ѓубре на 
фармите треба да се измени. Мерката за ублажување, го разгледува прилагодувањето на постоечките фарми и умерените 
инвестиции во новите фарми. Ќе бидат потребни субвенции за адаптација и стимулации во проектирањето и изградбата на 
нови фарми. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор AFOLU - Сточарство 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Закон за заштита на природата 

• IPARD Програма  
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• Агро-еколошки мерки во националната програма 

 
Претпоставки 

• Целна група се фарми со повеќе од 50 грла. Практиката за управување со 
ѓубриво, се очекува да се менува од цврста фракција (фактор на загуба на 
N 40), кон „below animal“ (фактор на загуба на N 28). Може да се примени на 
10% од бројот на млечни крави, при што практичната примена се очекува да 
се изврши во 15% од фармите до 2025 година. Процентот кај 
високопродуктивни млечни крави се очекува да достигне 25% во 2040 
година. При ваква акција, намалувањето на емисиите на N2O при 
управувањето со ѓубриво на млечните крави ќе биде до 25% до 2040 
година, 

• Зголемен број на високопродуктивни млечни крави под интензивен систем 
на одгледување, 

• Изменет начин на управување со шталското ѓубре на фармите. 

 
Статус на примена Нема 

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0,2 Gg CO2-eq во 2020година   

• 2,1 Gg CO2-eq во 2030 година   

• 3,9 Gg CO2-eq во 2040 година   

 
Финансирање 

Буџет 1 мил. ЕУР 

Извор Приватен сектор, IPARD Програма 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Број на фарми (млечни крави како процент од вкупниот број крави) кои 
користат модифицирано управување со шталско ѓубрена две до пет години. 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии / 

 

ПМ_Д4: Намалување на емисиите на NO2 преку управување со шталско ѓубре кај фармите со свињи за 13% 

Главна цел: Намалување на нивото на емисиите на NO2 преку управување со шталско ѓубре  кај високопродуктивни фарми со 
свињи. 

Опис: Со модификацијана управувањето со шталско ѓубре во свињарските фарми, емисиите на NO2 можат да се намалат до 
50%. Предвидено е дека ќе се зголеми бројот на гоеници и бројот на гоеници по маторици, додека вкупниот број на маторици 
ќе остане непромент во текот на периодот. Ќе се зголеми и бројот на свињарски фарми со повеќе од 1000 гоеници и/или 350 
маторици и ќе им потреба да се воведе подобрен систем за управување со шталското ѓубре, со цел да се намали загубата на 
азот. Се очекува дека во 2040 година 90% од гоениците ќе се одгледуваат на овие фарми и истите ќе бидат 75% од вкупниот 
број во земјата. Мерката за ублажување го разгледува прилагодувањето на постоечките фарми и умерените инвестиции во 
нови фарми. Ќе бидат потребни субвенции за адаптирање и стимулации за проектирање и изградба на нови фарми. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор AFOLU - Сточарство 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Закон за заштита на природата 

• IPARD Програма  

• Агро-еколошки мерки во националната програма 

 
Претпоставки 

• Системот за одгледување на свињи се очекува да се интензивира што ќе 
доведе до модификација на свинските фарми. Се претпоставува дека ќе се 
замени практиката на управување со шталско ѓубре од „solid manure“ кон 
„below animal“ (практика која веќе се применува на големите свински 
фарми). Тогаш загубата на азот ќе се намали за 50%. Спроведување на 
промената ќе биде постепено постепена во текот на годините, во 
категориите на маторици и гоеници (на пример, маторици од 55% во 2020 
година, на 75% во 2040 година; гоеници од 70% во 2020 година на 92% во 
2040 година, 

• Зголемен број на високопродуктивни фарми за свињи со повеќе од 1000 
гоеници и/или 350 маторици, 

• Модифицирано управување со шталско ѓубре на свињарските фарми. 

 
Статус на примена 

На постоечките свињарскифарми со повеќе од 1000 гоеници и/или 350 
маторици, отпочнат е процесот за изменето управување со шталското ѓубре  
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Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 0,4 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 0,7 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 1 мил. ЕУР 

Извор Приватен сектор, IPARD Програма 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Број на фарми (маторици и гоеници како процент од вкупниот број) кои 
користат модифицирано управување со шталско ѓубре на две до пет 
годишна основа. 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии / 

 

ПМ_Д5:Намалување на емисиите на N2O од и управувањето со шталското ѓубре кај млечни крави за 20% во фарми со 
капацитет помал од 50 грла  

Главна цел: Намалување на нивото на емисии на N2O преку управување со шталското ѓубре кај млечни крави на фарми со 
капацитет помал од 50 грла. 

Опис: Со модификација на управувањето со шталското ѓубре кај млечните крави, емисиите на N2O можат да се намалат до 
30%. Според земјоделците, најчестo применет систем е управување со суво шталското ѓубре, при што истот заедно со 
подлогата (претежно слама од пченица и/или јачмен), се вади од шталата еднаш во денот или еднаш неделно. Потоа 
ѓубривото се компостира, на куп во близина на фармата. Земјоделците не практикуваат покривање на ѓубривото, ниту пак 
резервоари за собирање на течниот исцедок. Ферментираното ѓубриво вообичаено се меша, кога во долните делови е 
анаеробна, а на површната е аеробна. Ѓубривото се користи за наѓубрување најмногу во рок од 2-3 месеци (во зависност од 
просторот за складирање на фармата и од можноста за искористување на нивите). Во зависност од ферментацијата на 
ѓубривото, загубата на азот може да биде до 60%. Загубата на азот и намалувањето на емисиите на N2O може да се постигне 
со продолжување на периодот на ферментација до шест месеци и со покривање на купот. Затоа, мерката е да им се помогне 
на земјоделците со помалку од 50 крави, да обезбедат соодветно место за складирање на шталското ѓубре за подолг 
временски период. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Образовна,Техничка 

 
Сектор AFOLU - Сточарство 

 
Соодветни плански документи, 
законски и реугалаторни акти 

• IPARD Програма  

• Агро-еколошки мерки во националната програма 

 
Претпоставки 

• Замена на нископродуктивните, со високопродуктивни млечни крави, 

• Модификација на управувањето со шталско ѓубре на фармите со 10 до 50 
крави. 

• Млечните крави произведуваат измет околу 7% од телесната тежина на 
ден. Кравите за молзење се со жива маса помеѓу 500 и 650 kg, во зависност 
од расата и условите. Јуници од 1-2 години, телиња 3-12 месеци и младите 
телиња 0-3 месеци, се претвораат во возрасни крави по коефициент 2, 4 и 
10, соодветно. За поедноставен приказ, () треба да се користат како основа 
условни грла (AU, 1 AU = 500 kg). Врз основа на вообичаената 
потрошувачка на добиточна храна и материјал за простирка (годишна 
просечна употреба слама од пченица/јачмен од 8%) може да се очекува 
околу 0,04 m

3
 ѓубриво на AU/ден.  

• Изметот содржи околу 40% влага и за време на складирањето го намалува 
волуменот за 40%. За период од 6 месеци треба да се очекува вкупен 
волумен од 5 m

3
 по AU. За компостирање на куп, потребен е ров со глина 

или бетонски под со наклон од 4%. Купот треба да биде заштитен од врнежи 
од дожд (со покрив или покриен со пластична фолија). Аерацијата се јавува 
кога се додава свежо ѓубриво, водејќи сметка дека старото и веќе 
ферментирано ѓубриво треба да биде секогаш на врвот. Со продолжување 
на периодот на складирање на ѓубриво и со покривање, се очекува дека 
емисиите на N2O ќе се намалат за 30%.  

 
Статус на примена Нема 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0,1 Gg CO2-eq во 2020  година 

• 0,7 Gg CO2-eq во 2030 година 
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• 1,2 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 1 мил.ЕУР 

Извор Приватен сектор, IPARD Програма 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Број на фарми (млечни крави како процент од вкупниот број) кои користат  
модифицирано управување со шталското ѓубре на 7-годишна основа. 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии / 

 

ПМ_Д6: Воспоставување на интегрирано управување со шумски пожари 

Главна цел: Намалување на просечната годишна опожарена површина за 6000 ha.   

Опис: Шумските пожари претставуваат особено важен проблем за загубата на шумите и се извор на емисии на стакленички 
гасови. Во периодот од 1999 до 2019 година, просечниот годишен број на шумски пожари е 229, просечната годишна 
опожарена површина е 10.985 ha и просечната годишна штета се проценува на 6,9 милиони евра. Вкупната опожарена шума 
во истиот период е околу 219,163 ha со вкупна штета од околу 138 милиони. Оваа мерка вклучува заштита на шумите преку 
спречување на шумски пожари и штети од шумски пожари. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор AFOLU - Шумарство  

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Закон за шумите,  

• Правилник за посебни мерки за заштита од шумски пожари,  

• Стратегија за развој на аштита на шумите од пожари, фитопатолошки и 
ентомолошки појави со акционен план за реализација на проекти и набавки 
за потребите на ЈП „Македонски шуми“   

 
Претпоставки • Во просек се палата до 3000 ha годишно  

 
Статус на примена 

Во рамки на ЈП „Национални шуми“ е избрана локација за изградба и 
формиран е центар за обука за шумскипожари, подготвен е план и купени се 8 
возила. 

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 345,0 Gg CO2-eq во 2020  година 

• 345,0 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 345,0 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 1,45 мил.ЕУР 

Извор ЈП „Национални шуми“, и други шумски претпријатија 

 
Субјекти за спроведување 

Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, преку ЈП 
„Национални шуми“ 

 
Субјекти за мониторинг 

Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, преку ЈП 
„Национални шуми“ 

 
Индикатори за напредок Површина под шуми (ha) 

 
Поврзаност со други димензии Сигурност во снабдување 

 

ПМ_Д7: Пошумување  

Главна цел: Пошумување на 5000 ha неплодно земјиште со даб (Quercus spp.). 

Опис: Пошумувањето и обновата на оштетена шума може да јго промени земјиштето и да влијае врз обезбедувањето на 
добра и услуги поврзани со земјиштето. Потребно е да се земе предвид снабдувањето со добра и услуги во корист на луѓето и 
општеството, како и зачувувањето на традиционалните карактеристики на земјиштето и еколошкиот пејзаж. Според многуте 
стратешки документи има околу 1.500.000 ha неплодна земја наменета за пошумување или подигнување на насади на шума. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 
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Тип Техничка 

 
Сектор AFOLU- Шумарство 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

Закон за шуми 

 
Претпоставки 

• Дабот е отпорен на високите температури на воздухот и нае мала количина 
на врнежи - суви услови (услови што се очекуваат во согласност со 
официјалните национални сценарија за климатски промени за Македонија) 
и се помалку чувствителни на шумски пожари. Покрај тоа, економската и 
техничката вредност на дрвната маса е голема. Пошумувањето може да се 
изврши на една локација (сите 5.000 ha) или да се дистрибуира, но не на 
повеќе од пет локации.  

• Најмалку 80% од садниците треба да преживеат по третата година од 
пошумувањето и да се одржуваат во добра здравствена и морфолошка 
состојба. 

 
Статус на примена Постојат расадници за производство со повеќе од 8.000.000 садници годишно  

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 312,5 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 312,5 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 7,8 мил.ЕУР 

Извор ЈП „Национални шуми“, други шумски претпријатија 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Површина под шуми (ha) 

• Шума добиена со пошумување (ha) 

• Број на засадени и преживеани садници 

 
Поврзаност со други димензии  Сигурност во снабдувањето 

 

ПМ_Д8: Конверзија на начинот на употреба на земјиште за полјоделски култури на наклон над 15%  

Главна цел: Да се намали интензитетот на ерозија на почвата и загубите на органска материја во почвата. 

Опис: Растителното производство на земјиште на закосени терени предизвикува интензивни процеси на ерозија на почвата и 
минерализација на органската материја во почвата. Овие процеси предизвикуваат интензивно распаѓање на органската 
материја во почвата и емисии на јаглерод од почвата во атмосферата. Конверзијата на овие области во трајни тревници 
(пасишта, ливади) значително ќе го намали интензитетот на осиромашување на почвата со органска материја, ќе ги намали 
емисиите на јаглерод од почвата и ќе придонесе за создавање понори на јаглерод. На земјиштата чија закосеност е поголема 
од 15%, со закон е забрането да се култивира и тие не смеат да се третираат како земјоделски земјишта. Оваа конверзија на 
користење на земјиштето и промената на производниот систем, може да влијае на нето годишниот приход на примарните 
производители. Поради ова, имплементацијата треба да биде поддржана со стимулации, особено во првите години на 
конверзија, со цел да се премости можната загуба на приходите во земјоделските стопанства. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор AFOLU- Земјиште  

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Закон за земјоделско земјиште 

• Правилник за добра земјоделска пракса  

• Правилник за вкрстена сообразност за спроведување на посебните 
минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната 
средина  

 
Претпоставки 

• Интензивната обработка на вкупна површина од скоро 3000 ha доведува до 
намалување на органската материја, како резултат на интензивното 
распаѓање на органската материја и интензивните процеси на ерозија на 
почвата. Доколку се реализира конверзија во пасишта, се проценува дека 
на вкупно пренаменетата површина од 2.975 ha зголемувањето на 
органската материја е повеќе од 2%. 

Промената на користење на земјиштето треба: 

• Да го запре интензивниот процес на ерозија на површинскиот почвен слој 
кој доведува до губење на органската материја во почвата и интензивна 
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минерализација на локациите каде е траснпостиран еродираниот 
материјал, 

• Да ја запре на минерализацијата на органската материја во почвата како 
резултат на интензивно одгледување на култури, 

• Интензивирање на понори на јаглерод преку акумулација на органска 
материја во почвата,  

 
Статус на примена 

• Во последниве четири години се следат ефектите од конверзија на 
земјиште за одгледување на житни култури во во пасишта на две 
експериментални локации, 

• Воспоставен е Систем за идентификација на земјишни парцели и ќе служи 
како алатка за контрола на процесот на конверзија 

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 1,0 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 3,7 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 5,3 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 1,5 мил. ЕУР 

Извор Приватен сектор,  IPARD Програма 

 
Субјекти за  спроведување Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

► Конвертирано земјоделско земјиште на годишна основа (ha/година), 

► Процентуално зголемување на  органска материја  и понори на јаглерод по 

ha. 

 
Поврзаност со други димензии  / 

 

ПМ_Д9:  Контурна обработка на земјиште под поледелски култури на наклонети терени (5-15%) 

Главна цел: Да се намали ерозијата на површинскиот почвен слој и да се сочуваат органските материи во почвата. 

Опис: Редовната обработка во земјоделското производство значи масовно нарушување на површинскиот почвен слој, што 
предизвикува интензивна минерализација на органската материја во почвата (SOM) и емисии на CO2. Обработката на 
земјоделските површини по должина на наклонот, вообичаено предизвикува интензивни процеси на ерозија на почвата. 
Теренските експерименти покажаа дека количеството на еродиран седимент е значително поголемо, ако се спореди со 
површинскиот почвен слој на земјиште на кое е извршена контурна обработка. Овој еродиран седимент е богат со органската 
материја која во вакви услови брзо минерализира, што предизвикува ослободување на значителното количество јаглерод од 
почвата во атмосферата. 

Контурната обработка (обработката по изохипси) значи дека сите агро-технички операции треба да се вршат попреку на 
наклонот на теренот. Оваа мерка е лесна за спроведување, бидејќи не бара посебен технички капацитет и умешност (know-
how). Во пракса, земјоделците обично не се свесни за нејзината важност и влијание врз целокупната плодност на почвата. Со 
систематска кампања за подигање на свеста на земјоделците оваа мерка може да биде широко прифатена. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор AFOLU-Земјиште  

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Закон за земјоделско земјиште 

• Закон за води 

• Правилник за добра земјоделска пракса  

• Правилник за вкрстена сообразност за спроведување на минимални 
барања за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина 

 
Претпоставки 

• За оваа мерка се планирани 14,000 ha (30%) од вкупно 47.090 ha, земјиште 
кое не се наводнува, на терени со наклон (над 5%), 

• Намалување на процесите на ерозија на  површинскиот почвен слој и на 
загубата на органска материја со контурна обработка на наклонетите 
земјоделски обработливи површини, 

• Зголемување на јаглеродот во почвата со зачувување на органската 
материја во горниот слој на почвата 

 
Статус на примена 

• Контурната обработка на земјиште е тестирана во пракса на две 
експериментални места, 

• Контурната обработка на земјиште е промовирана кај земјоделците во 
рамките на неколку национални и меѓународни проекти  
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Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 5,0 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 28,0 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 39,7 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 1,0 мил. ЕУР 

Извор Приватен сектор,  IPARD Програма 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Површина со контурна одгледување во ha, 

• Зголемен процент на органска материја во почвата и понори на јаглерод по 
ha  

• Количина на намалена загуба на седимент во почвата во t/ha  

 
Поврзаност со други димензии  / 

 

ПМ_Д10: Повеќегодишна тревни насади во овоштарството и лозарството на наклонети терени (>5%)  

Главна цел: Намалување на ерозијата на почвата и зголемување на органската материја во лозја и овоштарници на 
наклонети терени (од 5-15% наклон). 

Опис: Во лозја и овоштарници на локации каде редовите се по должина на наклонот, интензивните класични системи на 
одгледување предизвикуваат ерозија на почвата и осиромашување на нејзината органска материја, што води до зголемени 
емисии на јаглерод од почвата. Промената на системот на одгледување и садењето на повеќегодишна трева, може 
значително да ги ублажи загубите на органска материја во почвата и емисиите на јаглерод. Оваа мерка може да се 
имплементира без поголеми напори и со мали почетни трошоци. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор AFOLU - Земјиште 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Закон за земјоделско земјиште 

• Закон за води 

• Правилник за добра земјоделска пракса  

• Правилник за вкрстена сообразност за спроведување на минимални 
барања за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина 

 
Претпоставки 

• Намалување на процеси на ерозија на горниот слој на почватаи на загуба 
на органска материја во почвата преку замена на на класичниот метод  на 
со длабоко орање со систем на затревувањесо повеќегодишна трева и 
систем без обработување 

• Зголемување на јаглеродот во почвата со собирање на органска материја 
во горниот почвен слој по пат на мулчирање на искосената биомаса од 
повеќегодишните треви и акумулација на биоматеријалот во коренот на 
повеќегодишната трева. 

 
Статус на примена 

•  Повеќегодишна трева за покривање на лозови насади и овоштарници е 
тестирана во пракса во два региони, 

• Повеќегодишна трева во лозови насади и овоштарници како агро-еколошка 
мерка е промовирана кај земјоделците во рамките на неколку национални 
и меѓународни проекти 

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 1,6 Gg CO2-eq во 2020  година 

• 8,9 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 12,6 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 1 мил. ЕУР 

Извор Приватен сектор, IPARD Програма 

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Површина на лозја и овоштарници под повеќегодишна      трева (ha), 

• Зголемен процент на органска материја во почвата и понори на јаглерод по 
ha 
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• Количина на намалена загуба на седимент во почвата (t/ha) 

 Поврзаност со други димензии / 

 

ПМ_Д11:Користење на биојаглен како понор на јаглерод во земјоделско земјиште 

Главна цел:  Понор на јаглерод со технологија на негативна емисија. 

Опис: Земјоделските почви во земјата се карактеризираат како почви со релативно мало количество на јаглерод и со 
просечна до ниска плодност. Примената на биојаглен (или јаглен од биомаса, анг. „biochar“) може да го подобри капацитетот 
на задржување на водата во почвата, складирањето на хранливи материи во почвата и да го зголеми приносот. Биојагленот 
може да апсорбира дури 3 пати повеќе СО2 во однос на неговата тежина, поради неговата висока концентрација на јаглерод. 
Биојагленот за прв пат беше вклучен како ветувачка негативна технологија за емисии во новиот специјален извештај на IPCC 
„Специјален извештај на IPCC за влијанието на глобалното затоплување од 1,5 ° C над прединдустриското ниво и поврзаните 
глобални патеки за емисија на стакленички гасови, во контекст на зајакнување на глобалната реакција на заканата од 
климатските промени, одржливиот развој и напорите за искоренување на сиромаштијата ”објавено во 2018 година. Процесот 
на примена на биојаглен треба да помине низ неколку чекори: i) истражување, ii) развој на соодветна технологија за различни 
комбинации на почви/култури, iii) експериментални/ демонстративни места, iv) развој на мерка за поддршка од национални 
програми за поддршка на земјоделството, v) промовирање на мерката. Се работи за нова мерка за која се потребни 
истражувања, затоа во периодот 2017 - 2040 година предвидуваме само 15 години активна употреба на мерката. 

 
Временска рамка 2026 – 2040 година 

 
Тип Истражувачка, Образовна, Техничка 

 
Сектор AFOLU- Земјиште / Земјоделство 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Ниеден стратешки документ не содржи податоци за биојаглен 

 
Претпоставки 

• Понор на количината од 330,3 Gg-eq CO2-eq и намалување на таа количина 
од атмосферата, Индикативна редукција на емисијата. 

• Зголемување на количеството на јаглерод во почвата со додавање на 
биојаглен како постојан извор на јаглерод. Поголемиот дел од биојагленот 
ќе се задржи во горниот слој на почвата како резултат на достапната 
технологија за збогатување со биојаглен на длабочината на орање со плуг. 

• Позитивните ефекти врз плодноста на почвата и здравјето на почвата 

• Локално производство на биојаглен со користење на отпадна биомаса која 
обично се запалува на пожари на отворено. 

 
Статус на примена • Нема 

 
Олекувани резултати 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 година  

• 110,0 Gg CO2-eq во 2030 година  

• 330,3 Gg CO2-eq во 2040 година  

 
Финансирање 

Буџет 30 мил.ЕУР 

Извор Приватен сектор, Програма IPARD  

 
Субјекти за спроведување Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

 
Индикатори за напредок 

• Површина во ha на земјоделско обработливо земјиште збогатено со 
биојаглен (ha), 

• Количество на понор на јаглерод по хектар и вкупно 

 
Поврзаност со други димензии Истражување, иновации и конкурентност (истражување) 

 

ПМ_Д12: Согорување на гас во депонии  

Главна цел: Заштита на животната средина и исполнување на највисоките европски стандарди. 

Опис: Рехабилитација на постојните нестандардни депонии и нелегални (диви) депонии со многу висок, висок и среден ризик 
во секој од петте региони за управување со отпад, како и отворање регионални депонии. Рехабилитацијата опфаќа покривање 
на постоечките нестандардните депонии, проследено со екстракција на депониски гас и негово согорување. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Техничка  
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Сектор Отпад – Депонии за цврст отпад 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

 Национален план за управување со отпад 

 Стратегија за управување со отпад на Република Македонија  

 Регионални планови за управување со отпад (за североисточниот, 
југоисточниот, пелагонискиот, полошкиот и скопскиот регион) - конечни и 
нацрт верзии  

 
Претпоставки 

Затворање на постојните и отворање на нови депонии за управување со отпад 
во планските региони, по следниов редослед: 

 скопски – 2023 година 

 источен и североисточен – 2025 година 

 полошки – 2026 година 

 југоисточен – 2029 година 

 пелагониски и југоисточен – 2029 година 

 
Статус на примена 

 Развиени регионални планови за управување со отпад 

 Со средства од ЕУ се обезбеди изградба на регионална депонија за Источен и 
Североисточен плански регион, изградба на шест преносни станици и 
затворање на сите несоодветни депонии. 

 

 Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

 0 Gg CO2-eq во 2020 г. 

 489,7 Gg CO2-eq во 2030 г. 

 552,3 Gg CO2-eq во 2040 г. 

Годишни емисии од согорување на 
CH4: 

 0 kt CH4 во 2020 г. 

 22,0 kt CH4 во 2030 г. 

 24,8 kt CH4 во 2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 20,5 мил. ЕУР 

Извор 
Единици на локална самоуправа преку јавни претпријатија, јавно приватно 
партнерство, ЕУ фондови   

 
 Субјекти за спроведување 

 Министерство за животна средина и просторно планирање 

 Општински јавни комунални претпријатија за управување со отпад 

 Државен инспекторат за животна средина  

 Меѓуопштински одбор за управување со отпад 

 Овластени инспектори за животна средина (општини) 

 
 Субјекти за мониторинг Министерство за животна средина и просторно планирање 

 
Индикатори за напредок 

 Количина на согорен CH4 (kt) 

 Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
 Поврзаност со други димензии  Истражување, иновации и конкурентност (иновации) 

 

ПМ_Д13: Механичко-биолошки третман (MБT) во нови депонии со компостирање 

Главна цел: Заштита на животната средина и исполнување на највисоките европски стандарди. 

Опис: Отворање на нови регионални депонии во сите плански региони за управување со отпад со инсталиран систем за 
механички и биолошки третман и компостирање. 

 
Временска рамка 2020– 2035 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Отпад – Отстранување цврст отпад 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

 Национален план за управување со отпад 

 Стратегија за управување со отпад на Република Македонија  

 Регионални планови за управување со отпад (за североисточниот, 
југоисточниот, пелагонискиот, полошкиот и скопскиот регион) - конечни и 
нацрт верзии  

 
Претпоставки  

Отварање на регионалните депонии по следниов редослед: 

 скопски – 2023 година 

 источен и североисточен – 2025 година 

 полошки – 2026 година 

 југоисточен – 2029 година 
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 Пелагониски и југоисточен – 2029 година 

 
Статус на примена 

 Развиени регионални планови за управување со отпад  

 Со средства од ЕУ се обезбеди изградба на регионална депонија за Источен и 
Североисточен плански регион, изградба на шест преносни станици и 
затворање на сите несоодветни депонии. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

 0 Gg CO2-eq во 2020 г. 

 -12,2 Gg CO2-eq во 2030 г. (108 Gg CO2-eq во 
2030** г.) 

 23,8 Gg CO2-eq во 2040 г. (109,3 Gg CO2-eq во 
2030** г.) 

Количество компост: 

 0 kt во 2020 година 

 78 kt во 2030 година 

 80 kt во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 36,1  мил.ЕУР 

Извор 
Единици на локална самоуправа преку јавни претпријатија, јавно приватно 
партнерство, ЕУ фондови   

 
 Субјекти за спроведување 

 Министерство за животна средина и просторно планирање 

 Општински јавни комунални претпријатија за управување со отпад 

 Државен инспекторат за животна средина 

 Меѓуопштински одбор за управување со отпад 

 Овластени инспектори за животна средина (општини) 

 
 Субјекти за мониторинг  Министерство за животна средина и просторно планирање 

 
Индикатори за напредок 

 Количина на компост (kt) 

 Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии  / 

** Целосно намалување при вклучување на емисиите реализирани по 2040 година 
 
ПМ_Д14: Селекција на отпад - хартија 

Главна цел: Заштита на животната средина и исполнување на највисоките европски стандарди. 

Опис: Поставување на контејнери за собирање на селектиран отпад, главно хартија. 

 
Временска рамка 2020– 2035 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Отпад – Отстранување цврст отпад 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Национален план за управување со отпад 

• Стратегија за управување со отпад на Република Македонија и  

• Регионални планови за управување со отпад (за североисточниот, 
југоисточниот, пелагонискиот, полошкиот и скопскиот регион) - конечни и 
нацрт верзии 

 
Претпоставки 

• Постепено зголемување на селектирањето на хартија во однос на 
сценариото без мерки-WOM, почнувајќи од 2% до 50% во 2040 година. 

 
Статус на примена 

• Развиени регионални планови за управување со отпад 

• Контејнери за селекција на отпад се поставени во повеќе градови во 
Македонија, најмногу во Скопје. 

• Приватни компании - реализирана е дигитализација на информации за 
сметки 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 10,1 Gg CO2-eq во 2030 година (62,5 Gg CO2-eq 
во 2030*година) 

• 36,2 Gg CO2-eq во 2040 година (109,5 Gg CO2-
eq во 2030*година) 

Очекувана годишна 
количина на отпад од 
хартија: 

• 2 kt во 2020 година 

• 22 kt во 2030 година 

• 40 kt во 2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 2 мил. ЕУР 

Извор 
Единици на локална самоуправа преку јавни претпријатија, јавно приватно 
партнерство, ЕУ фондови  

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за животна средина и просторно планирање 

• Општински јавни комунални претпријатија за управување со отпад 
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• Државен инспекторат за животна средина 

• Меѓуопштински одбор за управување со отпад 

• Овластени инспектори за животна средина (општини) 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за животна средина и просторно планирање 

 
Индикатори за напредок 

• Количество на собрана хартија (kt) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии / 

* Целосно намалување при вклучување на емисиите реализирани по 2040 година  
 
ПМ_Д15: Подобрено управување со отпад и материјали во индустриски објекти 

Главна цел: Поставување цели за да се намали производство, селекцијата, повторна употреба, рециклирање и третман на 
отпад во индустриски инсталации. 

Опис: По индивидуална проценка, секој оператор на инсталација кој поседува дозвола според Директивата (IPPC) на ЕУ 
доставува предлози за 1) создавање на отпад, 2) селекција на отпад, 3) повторна употреба на отпад, 4) рециклирање на 
отпад, 5) третман на отпад. Целите се поставени во интегрираните еколошки дозволи. 

Целите се поставени за временски период од 5 години (цели за напредок за секоја година), по истекот на крајниот рок 
соодветно се ажурираат. 

Две нивоа на цели: задолжителни и повисоки (поддржани со даноци/такси или финансиски стимулации). 

 
Временска рамка 

• Една година подготовка, 

• Две години за имплементација на измените на дозвола и 

• Пет години за спроведување на целите, 2020-2035 година 

 
Тип Регулаторна, техничка 

 
Сектор Отпад – Депонии за цврст отпад 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Национален план за управување со отпад  

• Стратегија за управување со отпад на Република Македонија  

• Закон за управување со отпад и подзаконски акти  

• Закон за буџет и подзаконски акти 
• Регионални планови за управување со отпад (за североисточниот, 

југоисточниот, пелагонискиот, полошкиот и скопскиот регион) - конечни и 
нацрт верзии  

 
Претпоставки 

• Спроведена длабинска анализа, анализирани меѓународни искуства. 
Процентот на третман на индустриски отпад ќе се зголеми од 5% во 2024 
година до 30% во 2040 година. 

 
Статус на примена  

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 г. 

• 3,3 Gg CO2-eq во2030 г. 

• 17,5 Gg CO2-eq во 2040 
година 

Очекувана годишна количина на 
индустриски отпад:  

• 0 kt во 2020 г. 

• 302 kt во 2030 г. 

• 892 kt во 2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет Не е соодветно 

Извор 

Министерство за животна средина и просторно планирање, општините и 

градот Скопје, 

Индустриски капацитети, ЕУ фондови   

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за животна средина и просторно планирање 

• Општини и градот Скопје, 

• Државен инспекторат за животна средина  

• Меѓуопштински одбор за управување со отпад 

• Овластени инспектори за животна средина (општини) 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за животна средина и просторно планирање 

 
Индикатори за напредок 

• Количество собран индустриски отпад (kt) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии / 

ПМ_Д16: Програма за праведна транзиција 
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Главна цел: Развој на програми за општествено одговорна и праведна транзиција. 

Опис: .Во зависност од избраното ниво на транзиција на конвенционална енергија, важно е да се развијат програми за 
општествено одговорна и праведна транзиција, со цел ублажување на негативните ефекти од загубите на работни места. 
Ваквите програми треба да дадат одговор како да се прераспоредат вработените на други работни места и да се стимулираат 
нови можности за работа со инвестирање во нискојаглеродни технологии и услуги. 

 
Временска рамка 2020– 2030 година 

 
Тип Регулаторна 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Документи од проекти кои работат во оваа област  

 
Претпоставки 

 Осломеј се затвора во 2021 година 

 Битола се затвора во периодот 2025-2027 година 

 
Статус на примена 

• Проект на ЕБОР за праведна транзиција во регионот Осломеј 

• Проект на НВО за праведна транзиција во регионот Осломеј  

• 100 MW ФН електроцентрала во Осломеј 

• 20 MW ФН електроцентрала во Осломеј 

• 20 MW ФН електроцентрала во Битола 

 
Финансирање 

Буџет не е достапно 

Извор не е достапно 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија  

• Министерство за економија  

• АД Електрани на Северна Македонија  (ЕСМ АД)  

• Министерство за труд и социјална политика 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија 

 
Индикатори за наредок Прифатена програма и реализиран проект  

 
Поврзаност со други димензии Истражување, иновации и конкурентност (истражување)  

II. Онаму каде е соодветно, регионална соработка во оваа област;  

Регионалната соработка во рамките на Енергетската заедница е најважна за воведување на такса за 

CO2 и праведен процес на транзиција.  

III. Онаму каде што е применливо, без оглед на правилата за државна помош, мерките за 

финансирање, вклучително и поддршката на Унијата и користењето на фондовите на 

Унијата, во оваа област на национално ниво. 

Буџетот и изворот на финансирање за секоја од предложените политики и мерки, каде што е 

достапно, се вклучени во табелите. 
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2. Обновлива енергија 

I. Политики и мерки за да се постигне национален придонес во обврзувачката цел на 

Унијата за 2030 година, за обновливи извори на енергија и траектории, како што е 

наведено во точка (а) (2) член 4 и доколку е применливо или достапно, елементите 

наведени во точка 2.1. 2 од овој Анекс, што вклучува специфични мерки за секторите и 

технологиите (1) 

За постигнување на целта за ОИЕ утврдена во овој НПЕК, во овој дел се дефинирани четири 

политики и мерки. Следниве табели прикажуваат детали за секоја од нив (повеќе детали се дадени 

во Третиот BUR). 

ПМ_Д17: Идентификација на најсоодветна локација за фотонапонски и ветерни електроцентрали 

Главна цел: Развој на методологија за идентификација на најсоодветна локација за фотонапонски и ветерни електроцентрали 

Опис: Треба да се избегнува прекумерно штетење на природата. Владата, енергетските компании и невладините организации 
можат да им дадат приоритет на областите што веќе се оштетени од индустриски активности, како што се рудници или 
каменоломи. За оваа намена, може да се користат исцрпени рудници на јаглен и други рудници, односно територии кои биле 
историски зависни од производството на јаглен. Покрај тоа, за изградба на ветерни паркови, важно е да се изнајдат соодветни 
локации, кои нема да и штетат на животна средина (на пр. живеалишта на птици и лилјаци). 

 
Временска рамка 2020– 2023 година 

 
Тип  Техничка 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Закон за заштита на животната средина   

• Документација за проекти во оваа област 

 
Претпоставки 

Осломеј се затвора во 2021 година 

Битола се затвора во периодот од 2025- 2027 година 

 
Статус на примена  

• 100 MW ФН електроцентрала во Осломеј 

• 20 MW ФН електроцентрала во Осломеј 

• 20 MW ФН електроцентрала во Битола 

 
Финансирање 

 Буџет Не е достапно 

Извор  Не е достапно 

 
Субјекти за спроведување  

• Влада на Република Северна Македонија 

• Министерство за економија 

• АД Електрани на Северна Македонија 

• Министерство за труд и социјална политика 

• Донатори 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок Развиена методологија 

 
Поврзаност со други димензии Истражување, иновации и конкурентност (истражување) 

 

ПМ_Д18:Големи хидро електроцентрали 

Главна  цел: Зголемување на домашниот капацитет за производство на електрична енергија од обновливи извори на. 

Опис: Изградба на нови големи хидро електроцентрали земајќи ги предвид влијанијата врз животната средина и социјалните 
влијанија. 

 
Веменска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Производители на електрична енергија  
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Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Стратегија за искористување на обновливи извори на енергија во Република 
Македонија 

• План за развој на АД ЕСМ (АД Електрани на Северна Македонија) 

 
Претпоставки 

Се предвидува изградба на големи хидро електроцентрали според следнава 
динамика: 

• Вардарска долина – 2025-2030 година 

• Чебрен – 2029 година 

• Тунел Вардар – Козјак, Велес и Градец 

• Глобочица II – 2035 година 

 
Статус на примена 

• Изготвени физибилити студии/ пред физибилити,  

• Физибилити студија за Чебрен  

• Објавен претквалификонен тендер за за Чебрен 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во примарна 
енергија: 

• 0 ktoe во 2020 
година  

• 28,8 ktoe во 2030 
година 

• 932,6 ktoe во 2040 
година 

Дополнителна корист 
- намалување на нето 
увоз: 

• 0 ktoe во 2020 
година 

• 220,5 ktoe во 2030 
година 

• 1156,0 ktoe во 2040 
година 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 
година 

• 740,7 Gg CO2-eq во 2030 
година 

• 1868,2 Gg CO2-eq во 2040 
година 

 
Финансирање 

 Буџет 1716,2 мил.ЕУР 

Извор  •  Јавно приватно партнерство/АД Електрани на Северна Македонија 

 
Субјекти за спроведување  

• АД ЕСМ (АД Електрани на Северна Македонија) 

• Министерство за животна средина и просторно планирање 

• Агенција за енергетика, Министерство за економија 

 
Субјекти за мониторинг Агенција за енергетика, Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираниот капацитет (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, внатрешен пазар на енергија, истражување, иновации и 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_Д19: ОИЕ без поддршка 

Главна цел:Зголемување на домашниот капацитет за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. 

Опис: Изградба на ветерни електроцентрали, фотонапонски електроцентрали и електроцентрали на биогас на различни 
локации во Македонија, кои ќе бидат внимателно избрани, за да се избегне влијанието врз животната средина во однос на 
придобивките од произведената електрична енергија 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип на мерка Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Производители на електрична енергија 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Подзаконски акти за обновливи извори 

 
Претпоставки 

Се предвидува до 2040 година да се изградат следниве капацитети без 

поддршка, по сценарио: 

• ветерни – 600 MW 

• фотонапонски – 750 MW 

• на биогас – 10 MW 

 
Статус на примена 

• Усвоена Уредба за мерките за поддршка за производство на електрична 
енергија (5.02.2019 година). 

• Усвоена Одлука за вкупната инсталирана моќност за производство на 
електрична енергија од повластени производители (5.02.2019 година). 

• Усвоени Мрежни правила  
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• Започната изградбата на фотонапонска електрана од 10 MW во Осломеј  

• Тендер за јавно приватно партнерство за фотонапонска електрана во 
Осломеј, од најмалку 80 MW  

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во примарна 
енергија: 

• 0 ktoe во 2020 г.  

• 29,4 ktoe во 2030 г. 

• 846,4 ktoe во 2040 г. 

Дополнителна корист - 
намалување на нето 
увоз: 

• 0 ktoe во 2020 г. 

• 70,5 ktoe во 2030 г. 

• 1039,4ktoe во 2040 г.  

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 г.  

• 202,8 Gg CO2-eq во 2030 
година 

2040,2 Gg CO2-eq во 2040 
година 

 
Финансирање 

 Буџет 1325.4 мил. ЕУР 

Извор Приватни средства, АД ЕСМ 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Регулаторна Комисија за енергетика 

• Министерство за економија/Агенција за енергетика 

• АД ЕСМ 

• Приватни инвеститори 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираната моќност (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со другите димензии 

Енергетска сигурност, Внатрешен пазар на енергија, Истражување, иновации и 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_Д20: Наводнување со употреба на фотонапонски систем 

Главна цел: Ублажување со замена на необновливите извори на енергија, за пумпање на вода, со обновливи извори на 
енергија, при што се намалуваат емисиите на CO2  

Опис: Инсталација на фотонапонски систем за потребите за наводнување, со инсталирана моќност од 2,4 kW, што ќе 
поддржува работа на трифазна пумпа со моќност од 1,1 kW. Два случаи се сметаат како практика за ублажување, бидејќи во 
едниот случај се заменува бензинската пумпа со потрошувачката од 0,3 l бензин на час (една од најпопуларните пумпи во 
земјава) со трифазна пумпа на наизменична струја и додавање фотоволтаичен систем за наводнување, а во вториот случај се 
заменува електричната пумпа од 1.1 kW со трифазна пумпа на наизменична струја и се додава фотоволтаичен систем за 
наводнување. Мерката е погодна за веќе постојни системи за наводнување, но и за поставување нови системи за 
наводнување на земјоделски површини со сопствен извор на вода. Мерката е компатибилна со мерката од Програмата IPARD 
2 „Производство на енергија од обновливи извори за сопствени-потреби, преку преработка на растителни и животински 
производи од примарна и секундарна биомаса (освен биомаса од рибни производи) за производство на биогас и/или 
биогорива, користење соларна енергија, ветерници, геотермална енергија, итн”. 

 
Временска рамка 2021– 2040 година 

 
Тип  Техничка 

 
Сектор AFOLU - Земјиште/Земјоделство 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Закон за земјоделство и рурален развој 

• Национална Стратегија за земјоделство и рурален развој 

• Програмата IPARD2 

 
Претпоставки 

• Со околу 1000 инсталации на фотоволтаични системи, во период од 20 
години да се наводнуваат приближно 20 000 хектари. 

 
Статус на примена 

• Постои можност за добивање средства за поддршка од IPARD2. Со мерката 
се обезбедува до 65% кофинансирање за промовирање на употребата на 
фотонапонски системи за наводнување, доколку проектната рамка за оваа 
мерка е економски исплатлива. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 година 

• 93,3 Gg CO2-eq во 2030 година 

• 186,6 Gg CO2-eq во 2040 година 

 
Финасирање 

Буџет 47 мил. ЕУР 

Извор Приватен сектор, Програма IPARD 
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Субјекти за спроведување • Министерство за земјоделство, шумарство ии водостопанство 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираната моќност (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, Внатрешен пазар на енергија, Истражување, иновации и 
конкурентност (иновации) 

II. Онаму каде е соодветно, определени мерки за регионална соработка и како опција, 

проценет вишок на производство на електрична енергија од обновливи извори што 

може да се пренесе во други земји-членки за да се постигне националниот придонес и 

траекторијата наведени во точка 2.1.2. 

III. Определени мерки за финансиска поддршка, онаму каде што е применливо, 

вклучително и поддршка на Унијата и користење на средства од Унијата, за 

промовирање на производство и користење на енергијата од обновливи извори за 

обезбедување електрична енергија, греење и ладење и транспорт 

За постигнување на целта за учество на ОИЕ утврдена со овој план, во овој дел се дефинирани две 

политики и мерки. Следниве табели прикажуваат детали за секоја од нив (повеќе детали се дадени 

во третиот BUR). 

ПМ_Д21: Поддршка со повластени тарифи 

Главна цел: Повластени тарифи 

Опис: Изградба на нови мали хидро електроцентрали, електроцентрали на биогас и ветерни електроцентрали, со повластени 
тарифи, при што ќе се поттикне градежништвото. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип  Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Производство на електрична енергија  

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Стратегија за искористување на ОИЕ во Република Македонија 

• Акционен план за обновливи извори на енергија 

• Закон за енергетика 

• Подзаконски акти за ОИЕ 

 
Претпоставки 

Со поддршка преку повластени тарифи, до 2040 година, се очекува изградба 

на дополнителните капацитети од: 

• 86 MW ветерни електроцентрали 

• 13 MW термоелектроцентрали на биогас 

• 92,5 MW мали хидро електрични централи 

 
Статус на примена Усвоена регулатива на повластени тарифи (17.4.2013 г.) 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во примарна 
енергија: 

• 1,8 ktoe во 2020 г. 

• 24,5 ktoe во 2030 г.  

• 169,6 ktoe во 2040г. 

Дополнителна 
придобивка- 
намалување на нето 
увоз: 

• 5,7 ktoe во 2020 г. 

• 56,4 ktoe во 2030 г. 

• 211,4 ktoe во 2040 г.  

Заштеди во емисии на 
GHG:  

• 11,75 Gg CO2-eq во 
2020 г. 

• 149,5 Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 431,6 Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 356,9 мил. ЕУР 

Извор Приватни, поддршка преку сметките на потрошувачите 

 
Субјекти за спроведување  • Влада на Република Северна Македонија 



 

97 

• Регулаторна комисија за енергетика 

• Министерство за животна средина и просторно планирање 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Приватни инвеститори 

 
Субјекти за мониторинг • Регулаторна Комисија за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираната моќност (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со другите димензии Енергетска сигурност, Внатрешен пазар на енергија 

 

ПМ_Д22: Поддршка со премии  

Главна цел: Зголемување на домашниот производствен капацитет од обновливи извори на енергија. 

Опис:  Изградба на фотонапонски и ветерни електроцентрали со премии, при што ќе се поттикне градежништвото. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип  Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Производство на електрична енергија 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 г. 

• Закон за енергетика 

• Подзаконски акти за ОИЕ 

 
Претпоставки 

Преку поддршка со премии, до 2040 година, се очекува да се изградат 

следните дополнителни капацитети од: 

• 200 MW фотонапонски елетроцентрали 

• 64 MW ветерни електроцентрали 

 
Статус на примена  

• Уредба за мерките за поддршка на производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, како и одлука за вкупната инсталирана 
моќност за повластените производители на електрична енергија, усвоени 
(5.02.2019 година). 

• Јавен повик за доделување договор за право на користење премија за 
електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали 
изградени на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија 
(21.07.2019 година). 

• Јавен повик за доделување на право на користење премија за електрична 
енергија произведена и продадена од фотонапонски електроцентрали 
изградени на земјиште кое не е во сопственост на Република Северна 
Македонија или на земјиште во сопственост на Република Северна 
Македонија на кое е утврдено право на користење (2.10.2019 година) 

• Електронска аукција за двата тендери. 

• Јавен повик за доделување договор за право на користење премија за 
електрична енергија произведена од фотонапонски елетроцентрали 
изградени на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија. 

• Јавен повик за доделување на право на користење премија за електрична 
енергија произведена и продадена од фотонапонски електроцентрали 
изградени на земјиште кое не е во сопственост на Република Северна 
Македонија или на земјиште во сопственост на Република Северна 
Македонија на кое е утврдено право на користење. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 21,5 ktoe во 2030 г. 

• 175,7 ktoe во 2040 г. 

Дополнителна 
придобивка- 
намалување на нето 
увоз:  

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 53,3 ktoe во 2030 г. 

• 209,5 ktoe во 2040 г.  

Заштеди во емисии на 
GHG:  

• 0 Gg CO2-eq во 2020 г.  

• 162,6 Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 377,4 Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 240,6 мил. ЕУР 

Извор Приватни средства, поддршка од централниот буџет 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Регулаторна комисија за енергетика 

• Министерство за економија 

• Приватни инвеститори 
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Субјекти за мониторинг Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираната моќност (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со другите димензии Енергетска сигурност, внатрешен пазар на енергија 

 

Се планира финансиска поддршка како дел од мерките за соларни термални колекторски системи 

(ПМ_Д24) и топлински пумпи (ПМ_EE11) во секторот греење и ладење. Во транспортниот сектор, 

мерката за електрификација на транспорт (ПМ_EE22) вклучува и финансиска поддршка. 

IV. Онаму каде што е применливо, процена на поддршката за електрична енергија од 

обновливи извори на енергија, којашто, земјите членки треба да ја постават во 

согласност со Член 6 (4) од Директивата 2018/2001/ЕУ  

Мерките ПМ_Д21 и ПМ_Д22, се мерки за поддршка на производството на електрична енергија од 

ОИЕ. 

V. Определени мерки за воведување на една или повеќе контактни точки, за насочување 

на административните процедури, за обезбедување информации и обука и за 

олеснување на употребата на договорите за набавка на електрична енергија. Резиме на 

политиките и мерките, под овозможувачка рамка за земјите-членки, кои треба да се 

воведат во согласност со член 21 (6) и член 22 (5) од Директивата (ЕУ) 2018/2001 за 

промовирање и олеснување на развојот на потрошувачката од ОИЕ за сопствени 

потреби 

За постигнување на целта за учество на ОИЕ утврдена со овој план, во овој дел се дефинирани две 

политики и мерки. Следниве табели прикажуваат детали за секој од нив (повеќе детали се дадени во 

третиот BUR). 

ПМ_Д23: Фотонапонски електроцентрали на покрив 

Главна цел: Зголемување на домашниот производствен капацитет од обновливи извори на енергија. 

Опис: Изградба на фотонапонски електроцентрали на покрив, од кои севкупната произведена електрична енергија ќе се 
користи за сопствена потрошувачка или ќе се складира од страна на потрошувач-производител на приватни и јавни згради или 
системи. Една од можностите за зголемување на инсталираниот капацитет на фотонапонски електроцентрали на покрив е 
преку енергетски задруги за ОИЕ. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип  Техничка,Регулаторна 

 
Сектор Домаќинства, комерцијален и индустриски сектор 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Подзаконски акти за ОИЕ 

 
Претпоставки 

Се предвидува ФН електроцентрали со инсталирана моќност од 400 MW да 
бидат изградени до 2040 година 

 
Статус на примена 

• Усвоен Правилник за обновливи извори на енергија 

• Мрежни правила за дистрибуција 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди во примарна 

енергија: 

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 29,9 ktoe во 2030 г. 

• 311,1 ktoe во 2040 г. 

Дополнителна 
придобивка-
намалување на нето 
увоз: 

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 57,7 ktoe во 2030 г. 

• 356,8 ktoe во 2040 
година   

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 3,2 Gg CO2-eq во 2020 
година 

• 164,3 Gg CO2-eq во 
2030 г.  

• 627,2 Gg CO2-eq во 
2040 г. 
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Финансирање 

Буџет 263,4 мил.ЕУР 

Извор 
Приватни инвестиции, од донатори, субвенции од централниот и буџетот на 
општините, Фонд за ЕЕ 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Регулаторна комисија за енергетика 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Електродустрибуција Скопје 

• Снабдувачи на електрична енергија 

• Крајни потрошувачи на електрична енергија 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираната моќност (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со другите димензии 

Енергетска сигурност, Внатрешен пазар на енергија, Истражување, иновации и 
конкурентност 

 

ПМ_Д24: Соларни термални колекторски системи 

Главна цел: Намалување на трошоците за енергија и подобрување на ефикасноста. 

Опис: Електричните грејачи на топла вода се едни од најголемите потрошувачи на енергија со големо влијание врз сметките. 
Од друга страна, намалената цена за инвестирање за набавка и инсталација на сончевите термални колектори е од големо 
значење затоа што може да ги намали сметките на потрошувачите за топла вода. Покрај тоа, овие системи служат за заштеда 
на енергија и се способни да задоволат најмалку 50% на годишно ниво, во зависност од потребите за топла вода. 
Дополнително, сончевите термални колектори можат да се користат во комбинација со системи за електрична енергија и за 
централно греење.  

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Домаќинства и комерцијален сектор 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Закон за енергетска ефикасност 

• Подзаконски акти за обновливи извори на енергија 

• Програма за промоција на обновливи извори на енергија 

 
Претпоставки 

45% / 30% удел на сончеви термални колектори од потребите за користење на 
топла вода во домаќинствата / комерцијалниот сектор соодветно, до 2040 
година. 

 
Статус на примена • Донесена Програма за промоција на ОИЕ за 2020 година 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 

енергија: 

• 1,5 ktoe во 2020 г. 

• 7,5 ktoe во 2030  г. 

• 16,0 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 1,4 ktoe во 2020 г. 

• 10,7 ktoe во 2030  
година 

• 98,1 ktoe во 2040 
година 

Заштеди во емисии на 

GHG : 

• 0,7 Gg CO2-eq во  

2020  година 

• 21,5 Gg CO2-eq во  2030 
година 

• 165,4 Gg CO2-eq во 2040 
година 

 
Финнсирање 

Буџет 70,0 мил.ЕУР 

Извор Приватни инвестиции, Фонд за ЕЕ, субвенции од централниот буџет, донатори 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Крајни корисници 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеда на енергија (ktoe / GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq)  

 
Поврзаност со другите димензии Енергетска сигурност, Внатрешен пазар на енергија 
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VI. Процена на потребата за изградба на нова инфраструктура за централно греење и 

ладење, од обновливи извори; 

За постигнување на целта за учество на ОИЕ поставена во овој план, една мерка е дефинирана во 

овој дел. Следната табела ги прикажува деталите (повеќе детали се дадени во третиот BUR). 

ПМ_Д25: Електроцентрали на биомаса (со можност за ТЕ-ТО) 

Главна  цел: Зголемување на домашниот производствен капацитет од обновливи извори на енергија. 

Опис: Оваа мерка ја разгледува можноста за изградба на дистрибуирани мали термоелектроцентрали на биомаса (со 
можност за ТЕ-ТО) преку поддршка со повластени тарифи. Покрај зголемувањето на учеството на ОИЕ, овие ТЕ-ТО, треба да 
придонесат за зголемување на флексибилноста на електроенергетскиот систем и обезбедување на сигурност во 
снабдувањето. Предвидено е дека ќе се користи отпадна биомаса, земајќи ја предвид одржливоста на биомасата на 
национално ниво. 

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор  Производители на електрична енергија 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетика 

• Подзаконски акти за обновливи извори на енергија 

 
Претпоставки 

Преку поддршка со повластени тарифи, предвидено е да се изградат 
термоелектрани на биомаса со капацитет од 15 MW, до 2040 година 

 
Статус на примена 

• Уредба за мерките за поддршка на производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, донесена (5.2.2019 година) 

•  Одлука за вкупната инсталирана моќност за повластените производители 
на електрична енергија, донесена (5.2.2019 година). 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на примарна енергија: 

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 3,0 ktoe во 2030 г. 

• 18,4 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на GHG: 

• 0 Gg CO2-eq во 2020 г.  

• 21 Gg CO2-eq во 2030 г. 

• 91,1 Gg CO2-eq во 2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 24,3 мил. ЕУР 

Извор Приватни инвестиции, поддршка преку сметки од потрошувачите 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Регулаторна комисија за енергетика 

• Министерство за животна средина и просторно планирање 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Приватни инвеститори 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на инсталираниот капацитет (MW) 

• Зголемување на производството на електрична енергија (GWh) 

• Зголемување на производството на топлина (TJ) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии  Енергетска сигурност, Внатрешен пазар на енергија 

VII. Онаму каде што е применливо, определени мерки за промовирање на употребата на 

енергија од биомаса, особено за нова мобилизација на биомаса, земајќи ги предвид: 

— достапноста на биомасата, вклучително и одржливата биомаса: земајќи ги предвид 

домашниот потенцијал и потенцијалот зависен од увоз 

Мерките што се поврзани со одржливата употреба на биомаса се ПМ_Д19 (биогас), ПМ_Д21 (биогас), 

ПМ_Д25. Покрај тоа, со спроведувањето на ПМ_EE12 се претпоставува дека ќе биде воведена нова 

модерна технологија за греење на биомаса. 
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ПМ_Д26: Развој на пазарот на биогорива 

Главна цел: Уделот на ОИЕ во транспортниот сектор е речиси нула и тоа е главната причина за неисполнување на целта 
за 2020 година. За да се исполни целта за учеството на ОИЕ во 2030 година во секторот транспорт, но и севкупната цел за 
ОИЕ, потребно е да има функционален пазар на биогорива. 

Опис: Зголемување на учеството на биогоривата во согласност со барањата од изменетата Директива за ОИЕ 

(2018/2001/ЕУ). 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна, Политичка 

 
Сектор Транспорт 

 

Соодветни плански 
документи,правни и регулаторни 
акти 

 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Двогодишен извештај за напредокот во искористувањето на обновливите 
извори на енергија 

 
Претпоставки 

• Законот за биогорива, како и Акциониот план ќе бидат донесени во 
согласност со барањата на Директивата за ОИЕ (2018/2001/ЕУ). 

• Учеството на биогоривата во 2030 година ќе биде 10%. 

 
Статус на примена 

• Изготвена нацрт верзија на Акциониот план за биогорива 

• Изготвена нацрт верзија на Законот за биогорива 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор Централен буџет 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Министерство за економија 

• Компании кои продаваат биогорива 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок 

• Учество на биогорива во вкупната потрошувачка на финална енергија во 
транспортот (%) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, внатрешен пазар на енергија, истражување, 
иновации и конкурентност (иновации)  

— другите употреби на биомаса во други сектори (земјоделство и шумарство); како и 

мерките за одржливост на производството и употребата на биомаса. 

Мерките ПМ_Д6, ПМ_Д7 и ПМ_Д13 можат да придонесат за одржливо производство на биомаса. 
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ДИМЕНЗИЈА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

I. Облигациона шема за енергетска ефикасност и алтернативни мерки за политиките 

согласно член 7а и 7б и член 20 (6) од Директивата 2012/27/ЕУ кои треба да бидат 

подготвени во согласност со Анекс III од оваа Регулатива 

За постигнување на целта за ЕЕ поставена во овој план, една мерка е дефинирана во овој дел. 

Следната табела ги прикажува деталите (повеќе детали се дадени во третиот БУР). Како дел од 

REEP Plus, во рамките на кој е изготвен Законот за ЕЕ, се планира да се развие детална 

методологија за поставување на облигационата шема за енергетска ефикасност. 

ПМ_EE1: Обврзувачкаа шема за енергетска ефикасност 

Главна цел: Исполнување на обврската од член 7 од Директивата за ЕЕ 

Опис: За да се постави обврзувачката шема, се користи просечната годишна финална потрошувачка за периодот 2014 - 
2016 година. Мерката ги следи можностите од член 7 од Директивата за ЕЕ и ја исклучува потрошувачката на секторот 
транспорт (став 1) од вкупната просечна годишна потрошувачка и ја намалува потрошувачката во секторот индустрија (став 
2). 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор 

Сите сектори (со исклучок на транспортот и дел од индустријата според 
Анекс I од Директивата 2003/87/ЕЗ) 

 

Соодветни плански документи, 

законскии регулатори акти  

• Закон за енергетска ефикасност 

• Директива за ЕЕ 

 
Претпоставки 

1. Цели за заштеди на финална енергија од: 

• 0,5% во 2017 година 

• 0,7% во 2018 - 2020 година 

• 0,35% во 2021 - 2030 година 

• 0,2% во 2031 - 2040 година 

од просечната годишна потрошувачка на енергија на крајните корисници во 
периодот 2014-2016 година, без исклучок на потрошувачите во 
транспортниот сектор, како и на индустриите од Анекс I од Директивата 
2003/87/ЕЗ 

2. До 30% од трошоците ќе ги преземат операторите на дистрибутивните 
системи или снабдувачите. 

 
Статус на примена • Усвоен Закон за енергетска ефикасност 

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 13,2 ktoe во 2020 г.  

• 44,4 ktoe во 2030 г. 

• 87,6 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 10,8 ktoe во 2020 г. 

• 67,8 ktoe во 2030 г. 

• 306,6 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG:  

• 0 Gg CO2-eq во 2020  г. 

• 162,8 Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 592,5 Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 182 мил.ЕУР 

Извор Потрошувачите преку нивните сметки 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија 

• Оператори на дистрибутивни системи 

• Снабдувачи и  трговци со електрична енергија и гас 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок •  Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

 
Поврзаност со други димензии Енергетска сигурност, декарбонизација 
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II. Долгорочна стратегија за реновирање со поддршка на реновирањето на националниот 

фонд за станбени и нерезидентни згради, јавни и приватни (2), вклучително и 

политики, мерки и активности за поддршка на економски исплатливо длабинско 

реновирање и политики и активности за определување на згради во најлоша состојба 

од националниот градежен фонд, во согласност со член 2а од Директивата 2010/31/ЕУ 

Иако, една од целите е да се развие Стратегија за реконструкција на зградите, за да се постигне 

целта за ЕЕ, во овој дел од планот се дефинирани шест политики и мерки. Следниве табели 

прикажуваат детали за секоја од нив (повеќе детали, како што се намалување на емисиите на 

стакленички гасови, заштеда на финална и примарна енергија за 2020, 2030 и 2040 година за секоја 

поединечна политика/мерка се дадени во третиот BUR). 

ПМ_EE2: Реконструкција на постојни резиденцијални згради  

Главна цел:Реконструкција на постојни резиденцијални згради, за да се постигнат барањата од Законот за ЕЕ. 

Опис: Мерката ја разгледува реконструкцијата на резиденцијални згради, вклучувајќи замена на прозорци, поттикната од 
сопствениците и/или поддржана од комерцијалните банки и фондови. Оваа мерка ќе обезбеди издавање на сертификати за 
енергетски карактеристики на зградите, како предуслов за ставање во функција по спроведената реконструкција. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Домаќинства 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Постојните станбени згради, да ги исполнат стандардите пропишани 
согласно националното законодавство. Разгледана е претпоставка за 
годишна стапка на реновирање од  2%. 

 
Статус на примена 

• Реновирани се 31 зграда за колективно домување (со спроведени мерки за 
ЕЕ) во рамките на Проектот на УСАИД/Хабитат, за станбена енергетска 
ефикасност.   

• Од некои општини обезбедена е финансиска поддршка за реконстукција на 
згради за колективно домување со спроведување на мерки за ЕЕ  

• Објавен Јавен повик од Министерството за економија за надомест на 50% 
од трошоците за замена на дрвени прозорци и инсталирање на ПВЦ и 
алуминиумски прозорци, но не повеќе од 500 евра,  

• Усвоен Закон за енергетска ефикасност 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 8,1 ktoe во 2020 г.  

• 42,0 ktoe во 2030 г. 

• 107,2 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 8,3 ktoe во 2020 г. 

• 50,4 ktoe во 2030 г. 

• 255,0 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 7,1 Gg CO2-eq во 
2020 г.   

• 73,0 Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 352,5 Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 1708,2 мил. ЕУР 

Извор Приватни, заеми за ЕЕ од донатори преку комерцијални банки, Фонд за ЕЕ  

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Донатори и финансиски институции 

• Домаќинства 

 
Субјекти за мониторинг • Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисиите(Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и 
конкурентност (истражување) 

 

 

ПМ_EE3:Реконстукција на постојни јавни згради на централната власт  
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Главна цел: Реконстукција на постојните јавни згради за исполнување на целите од Директивата за ЕЕ и Законот за ЕЕ. 

Опис: Имајќи ја предвид состојбата во однос на енергетските карактеристики на јавните згради на централно ниво и улогата 
на јавните институции, неопходно е да се поттикне реновирање. Членот 5 од Директивата за ЕЕ е особено важен, како можна 
почетна точка за експанзија на реконструкции на јавните згради.   

Во недостатокот на најнови податоци за постојните јавни згради на државно ниво, во пресметките е вклучена површината која 
се загрева на јавните згради кои се предмет на нацрт Националната програма за ЕЕ во јавни згради (која го вклучува 
здравствениот сектор, универзитети, студентски домови, научни институции, социјални институции за нега, центри за 
социјални работи, како и следните министерства - Министерство за економија, Министерство за образование и наука, 
Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство за транспорт и врски). Покрај тоа, користена е и 
специфична потрошувачка дадена во истиот документ (просечно 214 kWh/м2). 

Оваа мерка ја разгледува реконструкцијата, вклучувајќи замена на прозорците на постојните јавни згради кои се во 
надлежност на централната власт. Мерката ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики на зградите, 
како предуслов за ставање во функција по извршената реконструкција на зградите. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Јавни згради на централно ниво  

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Се претпоставува годишна стапка на реновирање на постојните згради на 
централната власт од 3%. 

 
Статус на примена 

• Нацрт Национална програма за енергетска ефикасност во јавните згради во 
Република Македонија (фаза I) беше развиена во рамките на проектот за 
одржлива енергија на ГЕФ. 

• Изготвена е  „Стратегија за климатски промени – Отпорно Скопје“. 

• Тековен проект финансиран од Светска банка за енергетска ефикасност во 
јавниот сектор (како заем од IBRD), што ќе овозможи намалување на 
потрошувачката на енергија во јавниот сектор и ќе поддржи воспоставување 
и операционализација на одржлив механизам за финансирање на јавниот 
сектор (за што е предложен Фонд за енергетска ефикасност). 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,4 ktoe во 2020 г. 

• 4,8 ktoe во 2030 г. 

• 10,1 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,4 ktoe во 2020 г. 

• 6,6 ktoe во 2030 г. 

• 32,2 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 1,1Gg CO2-eq во 2020 
г.   

• 19,2Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 66,8Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 170 мил.ЕУР 

Извор Буџет на централна власт, донатори 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Министерство за финансии 

• Единици на локална самоуправа  

• Општински јавни претпријатија 

• Донатори и финансиски институции 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димезии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и 
конкурентност (истражување) 

 

ПМ_EE4: Реконструкција на постојни згради на локалната самоуправа  

Главна цел: Реконстукција на постојните јавни згради за исполнување на целите од Директивата за ЕЕ и Законот за ЕЕ. 

Опис: За да може да посветат особено внимание на зградите што се во нивна надлежност, единиците на локалната 
самоуправа треба да бидат потпомогнати од Владата со Стратегијата за реконструкција на згради. 

Во пресметките е вклучена површината која се загрева на јавните зградите кои се предмет на нацрт Националната програма 
за ЕЕ во јавни згради (вклучувајќи ги основните и средните училишта, градинките, студентските домови, општините и зградите 
на градот Скопје). Покрај тоа, користена е и специфична потрошувачка дадена во истиот документ (просечно 214 kWh/м2). 

Оваа мерка ја разгледува реконструкцијата, вклучувајќи замена на прозорците на постојните јавни згради, кои се во 
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надлежност на локалната самоуправа. Мерката ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики на 
зградите, како предуслов за ставање во употреба по извршената реконструкција. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Згради на локалната самоуправа  

 

Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Претпоставена годишна стапка за реновирање на постојните згради на 
локалната самоуправа од 1,5%  

 
Статус на примена 

• Нацрт Национална програма за енергетска ефикасност во јавните згради во 
Република Македонија (фаза I) беше развиена во рамките на проектот за 
одржлива енергија на ГЕФ 

• Изготвена е „Стратегија за климатски промени – Отпорно Скопје“. 

• Усвоен Закон за енергетска ефикасност 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,4 ktoe во 2020 г. 

• 4,7 ktoe во 2030 г. 

• 10,1 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,4 ktoe во 2020 г. 

• 6,7 ktoe iво 2030 г. 

• 39,5 ktoe во 2040г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 1,1Gg CO2-eq во 2020 
г.  

• 19,8Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 78,3Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 150 мил.ЕУР 

Извор Буџет на единиците на локална самоуправа, донатори  

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика  

• Министерство за финансии 

• Единици на локална самоуправа 

• Опшински јавни претпријатија 

• Донатори и финансиски институции 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за прогрес 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и 
конкурентност (истражување) 

 

ПМ_EE5: Реконстукција на постојни комерцијални згради  

Главна цел:Реконстукција на постојните комерцијални згради за исполнување на целите од Директивата за ЕЕ и Законот за 
ЕЕ. 

Опис: Недостасуваат податоци за градежениот фонд на комерцијални згради, но според третиот Национален акционен план 
за енергетска ефикасност, градежна површина се проценува на приближно 8 милиони м2. Оваа мерка ја разгледува 
реконструкцијата на постојните деловни згради, вклучувајќи замена на прозорци поттикната од сопствениците и/или 
поддржана од комерцијалните банки и фондови. Мерката ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики 
на зградите, како предуслов за ставање во функција по реконструкцијата. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Комерцијален сектор 

 

Соодветни плански 
документи, правни и 
регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Претпоставена годишна стапка за реновирање на постојните комерцијални згради од 
1,5%  
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Статус на примена • Усвоен Закон за енергетска ефикасност 

 

Резултати што треба да 
се постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 11,2 ktoe во 2020 г. 

• 26,5 ktoe во 2030 г. 

• 48,1 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 10,8 ktoe во 2020 г.  

• 35,7 ktoe во 2030 г.  

• 179,4 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на GHG : 

• 30,6Gg CO2-eq во 2020 г.  

• 98,2Gg CO2-eq во 2030 г. 

• 359,2Gg CO2-eq во 2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 530 мил.ЕУР 

Извор Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ, Фонд за ЕЕ 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика  

• Министерство за финансии 

• Сопственици на комерцијални згради 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други 
димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и конкурентност 
(истражување) 

 

ПМ_EE6: Изградба на нови згради 

Главна цел: Изградба на нови згради кои ќе ги исполнуваат минималните барања утврдени со Правилникот за енергетски 
карактеристики на згради. 

Опис: Енергетски ефикасна зграда ги намалува трошоците за одржување и за комунални услуги но, голем број случаи ја 
подобрува издржливоста, ја намалува бучавата, ја зголемува удобноста и создава здрава и безбедна внатрешна околина. 
Друга цел на енергетски ефикасна градба е да се ограничи шетата врз екосистемот и да се намали употребата на природни 
ресурси како енергенси, земја, вода и суровини. Оваа мерка ќе обезбеди издавање на сертификати за енергетски 
карактеристики на зградите, како предуслов за ставање во функција на зградата. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка,Регулаторна 

 
Сектор Домаќинства 

 
Соодветни плански дкументи, 
правнии регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Изградба на нови станбени згради, кои го исполнуваат стандардот најмалку за 
„C“ класа  (90 kWh/m

2
) 

 
Статус на примена 

• Финансиска поддршка на општинско ниво за изградба на нови згради за 
ранливите категории 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Резултати што треба да се постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 2,0 ktoe во 2020 г. 

• 12,0 ktoe во 2030 г. 

• 15,6 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергиа: 

• 2,1 ktoe во 2020 г.   

• 14,3 ktoe во 2030 г. 

• 26,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на  

GHG : 

• 1,8Gg CO2-eq во 2020г.   

• 19,8Gg CO2-eq во 2030 
г. 

• 40,4Gg CO2-eq во 2040 
г. 

 
Финансирање 

Буџет 282,7 мил.ЕУР 

Извор Приватни, донатори преку комерцијални заеми за ЕЕ, Фонд за ЕЕ 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Донатори и финансиски институции 

• Инвеститори (домаќинства) 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и 
конкурентност (истражување) 
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ПМ_EE7:Изградба на пасивни згради 

Главна цел: По 31.12.2020 година сите нови згради треба да бидат со приближно нула потрошувачка на енергија.  

Опис: Мерката ја разгледува изградбата на нови пасивни згради во согласност со Директивата 2010/31/ЕУ. Мерката ќе 
обезбеди издавање на сертификати за енергетски карактеристики на згради, како предуслов за нивно ставање во употреба. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна 

 
Сектор Домаќинства 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетика до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Изградба на нови пасивни згради, кои го исполнуваат стандардот најмалку за 
„А+“ класа (15 kWh/м2) почнувајќи од 2020 година и постојано зголемување на 
нивниот број, така што во 2040 година се претпоставува дека 85% од новите 
згради ќе бидат пасивни. 

 
Статус на примена • Усвоен Закон за енергетска ефикасност 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 8,5 ktoe во 2030 г. 

• 30,0 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,0 ktoe во 2020 г. 

• 10,5 ktoe во 2030 г. 

• 86,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 0,3Gg CO2-eq во 2020 г. 

• 17,0Gg CO2-eq i во 
2030 г. 

• 123,2Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 1068,0 мил.ЕУР 

Извор 
Приватни, донатори преку комерцијални банки за кредити за ЕЕ, Фонд за ЕЕ, 
Финаниска поддршка на општинско ниво за ранливи категории 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Донатори и финансиски институции 

• Инвеститори (домаќинства) 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и 
конкурентност (истражување) 

III. Опис на политиките и мерките за промовирање на енергетските услуги во јавниот 

сектор и мерки за отстранување на регулаторни и нерегулаторни бариери, што го 

попречуваат склучувањето на договори за енергетски услуги и други модели на услуги 

за енергетска ефикасност (1) 

За постигнување на целта за ЕЕ поставена во овој план, во овој дел е дефинирана една мерка.  

Следната табела ги прикажува деталите (повеќе детали се дадени во третиот BUR). 

ПМ_EE8:Подобрување на улично осветлување во општините 

Главна цел: Намалување на трошоците и зголемување на квалитетот на уличното осветлување. 

Опис: Цената на уличното осветлување, која вклучува електрична енергија и одржување, може да има огромно влијание 
врз буџетот на општините. Покрај тоа, имајќи предвид дека голем број на производители работат секојдневно на 
подобрување на светилките, се отвораат нови можности за општините. Треба да се заменат неефикасните сијалици со 
нови кои ќе ги исполнуваат највисоките критериуми  за ЕЕ (LED). 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Локална самоуправа 

 Соодветни плански документи, • Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 
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законски и рагулаторни акти • Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки Стапка на подобрување од 100% на уличното осветлување до 2040 година 

 
Статус на примена 

• Улично осветлување во одделни општини е заменето 

• Преземени се промотивни активности за спроведување на јавно-приватно 
партнерство (ЈПП) 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 3,2 ktoe во 2020 г. 

• 7,8 ktoe во 2030 г. 

• 9,6 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 2,7 ktoe во 2020 г.  

• 14,2 ktoe во 2030 г.  

• 57,7 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 8,9Gg CO2-eq во 2020 г. 

• 37,9Gg CO2-eq во 2030 
г.  

• 117,1Gg CO2-eq во 2040 
г. 

 
Финансирање 

Буџет 25,3 мил.ЕУР 

Извор 
Буџет на централната власт и на единиците на локалната самоуправа, 
ЕСКО компании 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ 

• Министерство за животна средина и просорно планирање 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Единици на локална самоуправа 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии Енергетска сигурност, декарбонизација 

 

IV. Други планирани политики, мерки и програми за постигнување на индикативни 

национални придонеси за енергетска ефикасност за 2030 година, како и други цели 

наведени во точка 2.2 (на пример мерки за промовирањe на лидерска улога на  јавни 

згради и енергетски ефикасни јавни набавки, мерки за промовирање енергетски 

контроли и системи за управување со енергијата (2), мерки за обука и обука на 

потрошувачите (3) и други мерки за унапредување на енергетската ефикасност (4)) 

За постигнување на целта за ЕЕ поставена во овој план, дефинирани се 15 политики и мерки во овој 

дел. Следниве табели прикажуваат детали за секоја од нив (повеќе детали се дадени во третиот 

BUR). 

ПМ_EE9: Зелени јавни набавки 

Главна цел: Примена на таканаречени „зелени“ критериуми за енергетска ефикасност, во постапките за јавни набавки. 

Опис: Според Член 6 од Директивата за ЕЕ, субјектите од централната власт можат да набавуваат само производи, услуги 
и да користат згради со високи карактеристики од аспект на енергетска ефикасност. Треба да се преземат засилени 
активности за да се обезбеди правно и техничко знаење и вештини на субјектите од јавниот сектор на централно ниво за 
вклучување и проценка на барањата за енергетска ефикасност во постапките за јавни набавки, со примена на 
критериумите за економски најповолна понуда. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна 

 
Сектор Јавни институции 

 

Соодветни плански документи 
документи, законски и регулаторни 
акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Зголемена стапка од 7% за напредни технологии за енергетска ефикасност 
како резултат на спроведени јавни набавки. 

 
Статус на примена 

• Усвоен Закон за енергетска ефикасност 

• Закон за јавни набавки 
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Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,3 ktoe во 2020 г.  

• 2,5 ktoe во 2030 г. 

• 5,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,3 ktoe во 2020 г.   

• 3,4 ktoe во 2030 г.  

• 20,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG : 

• 0,8Gg CO2-eq во 2020 
г.  

• 9,4Gg CO2-eq во 2030 
г.  

• 32,7Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 24 мил.ЕУР 

Извор Централен буџет и Буџет на општини  

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Биро за јавни набавки 

• Локална самоуправа 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_EE10: Означување на електрични апарати и опрема  

Главна цел:  Зголемена употреба на уреди со повисока енергетска класа (A++, A+, A, B).  

Опис: Означување на електрични уреди и опрема, со цел обезбедување соодветни информации за нивната потрошувачка на 
енергија. Примената на означување и еко-дизајн на производите е потребна за да се осигура дека производите што се 
продаваат во Македонија се во согласност со регулативите на ЕУ. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна 

 
Сектор Домаќинства и комерцијален сектор 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

• Трет Акционен план за енергетска ефикасност 

• Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси 
за производите кои користат енергија 

• Уредба за еко-дизајн на производите 

 
Претпоставки 

• Како резултат на оваа мерка, се очекува дека до 2040 година, учеството на 
енергетски ефикасни технологии да биде 6% во вкупниот фонд. 

 
Статус на примена 

Во 2016 година е донесен нов Правилник за означување на потрошувачката на 
енергија и другите ресурси за производите кои користат енергија од страна на 
Министерството за економија 

Изготвена е нацрт верзија на новата регулатива за еко-дизајн на производи 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 4,6 ktoe во 2020 г.  

• 19,0 ktoe во 2030 г. 

• 40,0 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 4,1 ktoe во 2020 г.  

• 28,1 ktoe во 2030 г. 

• 137,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 13,1Gg CO2-eq во 2020 
г. 

• 56,3Gg CO2-eq во 2030 
г. 

• 236,7Gg CO2-eq во 
2040 г.   

 
Финансирање 

Буџет 71 мил.ЕУР 

Извор Приватни. Фонд за ЕЕ 

 
Субјекти за  спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Производители и дистрибутери на електрични уреди и апарати за 
домаќинства  

• Потрошувачи  

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 
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Индикатори за напредок 

• Енергетски заштеди (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_EE11:Зголемување на употреба на топлински пумпи 

Главна цел: Поефикасно користење на електрична енергија. 

Опис: Исфрлање од употреба на грејни тела со електрични грејачи, како и на неефикасни печки на биомаса и нивна замена со 
топлински пумпи. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна, Политичка 

 
Сектор Домаќинства и комерцијален сектор 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

• Трет Акционен план за енергетска ефикасност 

• Климатска и енергетска политика на ЕУ 

 
Претпоставки 

Се претпоставува дека грејните тела со електрични грејачи постепено ќе бидат 
заменети со топлински пумпи. Учеството на топлинските пумпи во корисна 
побарувачка на топлина да биде 55% во 2040 година. 

 
Статус на примена / 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 48,0 ktoe во 2020 г. 

• 139,3 ktoe во 2030 
г.  

• 256,1 ktoe во 2040 
г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 46,5 ktoe во 2020 г. 

• 186,1 ktoe во 2030 г.  

• 519,2 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG : 

• 725,4Gg CO2-eq во 
2020 г. 

• 584,6Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 623,5Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 474,4 мил.ЕУР 

Извор 
Приватни, субвенции од буџетот на централната власт и буџетот на 
општините, донатори 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Крајни корисници 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (сите) 

 

ПМ_EE12: Кампањи за подигнување на јавната свест и мрежа од информативни центри за енергетска ефикасност   

Главна цел: Спроведување на информативни кампањи кои ќе ја подигнат јавната свест за важноста, ефектите и 
придобивките од енергетската ефикасност.  

Опис: Иако се спроведени голем број кампањи за промовирање на енергетската ефикасност од страна на различни чинители, 
сепак сѐ уште постои недоволно познавање за придобивките од ЕЕ. Член 12 од Директивата за ЕЕ предвидува дека земјата 
треба да преземе соодветни мерки за промовирање и олеснување на ефикасното користење на енергија од страна на малите 
потрошувачи на енергија, вклучително и потрошувачите во домаќинствата. Ова може да се направи со употреба на различни 
механизми. Еден од нив е формирање на информативни центри за ЕЕ во единиците на локалната самоуправа. Следејќи ги 
примерите од ЕУ, покрај оваа мерка треба да се спроведат неколку други, како што се: 

• Образование, почнувајќи од градинката, 

• Обука на вработените во јавните институции на централно и локално ниво, 

• Создавање алатка за пресметка што ќе ги прикаже финансиските и еколошките ефекти од примената на одредена мерка. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Информативен, Образовен 
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Сектор Домаќинства и комерцијален сектор 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Инвестиции во кампањи за подигање на јавната свест што ќе го зголемат 
учеството на поефикасни уреди (со повисока класа на ефикасност) за 40% до 
2040 година. 

 
Статус на примена 

• Платформа за енергетска ефикасност, едукација на населението и 
новинарите и споделување на искуства од приватниот сектор за успешно 
спроведени мерки за ЕЕ. 

• Отворен е Инфо-центар за енергетска ефикасност на град Скопје,  

• Бесплатни совети за потрошувачите, за разумна потрошувачка на 
електрична енергија овозможена од Центарот за поддршка на  корисници на 
ЕВН 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 24,3 ktoe во 2020 г. 

• 67,8 ktoe во 2030 г. 

• 110,4 ktoe во 2040 
година 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 20,2 ktoe во 2020 г. 

• 99,7 ktoe во 2030 г. 

• 416,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 56,6Gg CO2-eq во 2020 
година   

• 201,5Gg CO2-eq во 
2030 година 

• 716,4Gg CO2-eq во 
2040 година 

 
Финансирање 

Буџет 704 мил.ЕУР 

Извор Приватен сектор, донатори, централен и општински буџет 

 
Субјекти за спроведување  

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Снабдувачи на енергија 

• Потрошувачи 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии Енергетска сигурност, декарбонизација 

 

ПМ_EE13: Исфрлање од употреба на светилки со вжарено влакно  

Главна цел:Подобрување на ефикасноста во осветлувањето, следејќи ги политиките на ЕУ. 

Опис: Владите ширум светот имаат донесено мерки за исфрлање од употреба на светилките со вжарено влакно , за да 
поттикнат повеќе енергетски ефикасни можности за осветлување. Целта е да се подобри енергетската ефикасност, а не само 
да се забрани употребата на светилки со вжарено влакно. Оваа мерка вклучува замена на конвенционалните сијалици со 
вжарено влакно со LED сијалици. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна, Политичка 

 
Сектор Домаќинства и комерцијален сектор 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

• Регулатива на Комисијата (ЕК) бр. 244/2009 за спроведување на 
Директивата 2005/32/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот на ЕУ, во 
однос на барањата за еко-дизајн на ненасочени сијалици за домаќинствата  

 
Претпоставки 

Се претпоставува дека ќе се донесе Регулатива за забрана на продажба на 
сијалици со вжарено влакно и спроведувањето ќе започне во 2020 година и се 
претпоставува дека ќе има 2-3 години преоден период. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 3,2 ktoe во 2020 г.  

• 7,8 ktoe во 2030 г.  

• 9,6 ktoe во 2040 г.  

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 2,7 ktoe in 2020 г.   

• 14,2 ktoe in 2030 г.  

• 57,7 ktoe in 2040 г.  

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 8,9Gg CO2-eq во 2020 г. 

• 37,9Gg CO2-eq во 2030 
г.  

• 117,1Gg CO2-eq во 2040 
г. 
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Статус на примена / 

 
Финансирање 

Буџет 558,0 мил.ЕУР 

Извор Буџет на централна власт, приватни средства 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Крајни корисници 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии Енергетска сигурност, декарбонизација 

 

ПМ_EE14: Енергетско управување во производните индустрии 

Главна цел: Ефикасно управување со производствените процеси во индустријата со цел зголемување на производството, 
при што ќе се користи иста потрошувачка на енергија. 

Опис: Оваа мерка разгледува спроведување на задолжителни енергетски контроли на големите компании и 
имплементација на ISO 50001 стандардот, како и напредно мерење и воведување на нови информатички технологии. Ова 
ќе овозможи спречување на дефекти, подобра контрола на процесите и побрзо дејствување во производството, користејќи 
напредна анализа на податоци и технологии за предвидување. 

 
Временска рамка 2020 – 2040  година 

 
Тип Регулаторна, Техничка 

 
Сектор Индустрија 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Подобрување на ефикасноста на системите во производната индустрија со 
годишна стапка од 0,15%. 

 
Статус на примена 

• Промоцијата на стандардот ISO 50001 е завршена  

• Спроведена е организирана обука за енергетско управување во 
индустријата 

• Издадени се овластувања за енергетски контролори  

• Во 17 компании е реализиран Проектот на УСАИД за управување со 
енергија во индустријата 

• Проект на УНИДО/ГЕФ во кој една од активностите е Програмата за 
управување со енергија во индустриски компании, во согласност со ISO 
50001 стандардот и УНИДО Методологијата. Првични резултати се 
постигнати во 12 компании и дополнително во 5 компании е реализирана 
репликација на Програма за системи за енергетско управување.  

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,9 ktoe во 2020 г. 

• 15,7 ktoe во 2030 
година 

• 43,4 ktoe во 2040 
година 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,9 ktoe во 2020 г. 

• 18,8 ktoe во 2030 г.  

• 103,7 ktoe во 2040 
година 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 2,9Gg CO2-eq во 2020 
година  

• 67,8Gg CO2-eq во 2030 
година  

• 259,3Gg CO2-eq во 2040 
година 

 
Финансирање 

Буџет незначителен 

Извор Приватни средства, донатори преку комерцијални заеми 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Приватни компании 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 
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ПМ_EE15:Воведување на ефикасни електрични мотори 

Главна цел: Золемување на конкурентноста на индустриските производи преку подобрување на ефикасноста во процесот на 
производство и намалување на ресурсите. 

Опис: Електричните мотори имаат голем удел во вкупната потрошувачка на електрична енергија во индустријата. Оваа мерка 
ја разгледува замената на застарените мотори кои сѐ уште се во употреба со нови поефикасни мотори.     

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Индустрија 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Се предвидува дека уделот на ефикасни електрични мотори ќе биде 60% до 
2040 година. 

 
Статус на примена Нови ефикасни електрични мотори инсталирани во голем број компании. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,3 ktoe во 2020г.  

• 5,0 ktoe во 2030 г. 

• 7,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,3 ktoe во 2020 г. 

• 7,8 ktoe во 2030 г. 

• 39,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG : 

• 0,7Gg CO2-eq во 2020 г. 

• 28,8Gg CO2-eq во 2030 г. 

• 83,8Gg CO2-eq во 2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 113,0 мил.ЕУР 

Извор Приватни средства, донатори преку комерцијални заеми 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Приватни компании 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_EE16:Воведување понапредни технологии  

Главна цел: Воведување понапредни технологии во индустриските процеси кои исто така ќе овозможат употреба на повеќе 
горива погодни за животната средина. 

Опис: Напредните индустриски технологии нудат големи можности за натамошно намалување на потрошувачката на енергија 
со потенцијално пониски трошоци, како и придобивки од аспект на животната средина. Покрај тоа, тие можат да помогнат за 
многу побрз напредок на различни гранки од индустријата.  

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Индустрија 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за енергетска ефикасност 

 
Претпоставки 

Учеството на понапредните технологии до 2040 година е 60% од сите 
технологии  

 
Статус на примена Изградба на мрежа за природен гас во Македонија  

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 6,7 ktoe во 2020 г.  

• 59,4 ktoe во 2030 г. 

• 119,2 ktoe во 2040 
г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 6,7 ktoe во 2020 г. 

• 62,5 ktoe во 2030 г. 

• 186,1 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG : 

• 20,0Gg CO2-eq во 2020 г.   

• 206,0Gg CO2-eq во 2030 
г.  

• 474,4Gg CO2-eq во 2040 
г. 
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Финансирање 

Буџет 438,6 мил.ЕУР 

Извор Приватни средства, донатори преку комерцијални заеми 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ 

• Министерство за животна средина и просторно планирање 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Приватни инвеститори 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (сите) 

 

ПМ_EE17: Зголемена употреба на железницата  

Главна цел: Подобрување на енергетската ефикасност во транспортниот сектор користејќи евтин и ефикасен железнички 
транспорт. 

Опис: Иако железничкиот транспорт е евтин, официјалните статистички податоци покажуваат дека во последните три 
години има опаѓачки тренд на користење. Користењето на овој начин на транспорт како еден од најефикасните може да ја 
подобри и конкурентноста на компаниите. Затоа, треба да се спроведат најмалку неколку наведени мерки, со цел да се 
врати нивото на искористеност на овој вид на транспорт од пред три години и понатаму да се зголемува. Мерката вклучува: 

• спроведување на кампањи за подигнување на свеста 

• инвестирање во железнички станици и подобрување на пристапот до железничките станиците 

• зголемување на безбедноста на мрежата и проширување на железничката мрежа  

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Информативна 

 
Сектор Транспорт 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Национална стратегија за транспорт 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

 
Претпоставки 

До 2040 година, 3% од патничките километри, 1% од километрите на 
патничките автобуси и 6,6% од тон километрите на тешки возила ќе бидат 
реализирани со железнички превоз. 

 
Статус на примена 

• 150 товарни вагони и шест композиции составени од локомотива и 
патнички вагони се нарачани од Владата како дел од проектот со 
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР). Некои од овие веќе се 
примени и пуштени во употреба.  

• Спроведени кампањи за поевтино/бесплатно возење на одредени 
категории на патници (млади, пензионери и сл.). 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 7,9 ktoe во 2020 г.  

• 14,8 ktoe во 2030 г.  

• 23,2 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 7,9 ktoe во 2020 г. 

• 12,3 ktoe во 2030 г.  

• 4,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 25,7Gg CO2-eq i во 
2020 г.   

• 37,2Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 24,3Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 180,6 мил.ЕУР 

Извор Буџет на централна власт 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика  

• АД Македонски железници 

• Крајни корисници 

• Приватни компании 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок • Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 
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• Зголемување на патнички километри во железничкиот превоз  (pkm) 

• Зголемување на тонски километри во железничкиот превоз (tkm) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_EE18: Обновување на националниот возен парк на патнички автомобили 

Главна цел: Употреба на понапредни технологии со цел да се забави растечката потрошувачка на енергија во транспортниот 
сектор, што е комплексно и има ограничени можности за намалување на потрошувачката на енергија. 

Опис: Треба да се спроведат мерките кои се препорачани во Студија за секторот транспорт - анализа на политики и мерки - 
СТУТРА: Намалување на ДДВ од 18% на 5% за хибридни и електрични возила; Директното субвенционирање на хибридни 
возила, и Акцизите за дизел гориво и бензин треба постепено да се изедначуваат. Обврски на јавните институции да купуваат 
возила со мала емисија на CO2 (до 90 gCO2/km до 2020 година и 50 gCO2/km до 2025 година). Квантифицираните ефекти од 
оваа мерка исто така треба да бидат аналитички моделирани и да се проценат трошоците за ублажување. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна, Политичка, Информативна 

 
Сектор Транспорт 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Национална стратегија за транспорт 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година  

• Закон за возила 

• Закон за данок на моторни возила 

 
Претпоставки 

Се претпоставува дека ќе се продаваат само нови возила и возила не постари 
од осум години, т.е. возила што ги исполнуваат стандардите на ЕУ како што се 
возила со емисии од 95 g CO2/km во 2020 година и 70 g CO2/km до 2025 
година. 

Покрај тоа, напредните технологии на хибридни возила на дизел и бензин ќе 
се користат со учество од 35% во вкупните патнички километри во 
автомобилскиот сообраќај до 2040 година. 

 
Статус на примена 

• Усвоен Закон за возила (Август 2019 година) 

• Подзаконски акти од Законот за данок на моторни возила, треба да се 
усвојат 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 10,2 ktoe во 2020 г.  

• 13,9 ktoe во 2030 г. 

• 31,1 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 10,2 ktoe во 2020 г.  

• 13,9 ktoe во 2030 г. 

• 47,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 33,3Gg CO2-eq во 2020 г.   

• 43,1Gg CO2-eq во 2030 г. 

• 98,6Gg CO2-eq во 2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет 2167,7 мил.ЕУР 

Извор Приватни средства, поддршка преку буџетот на централната власт 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика  

• Крајни корисници 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Министерство за внатрешни работи 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии Енергетска сигурност, декарбонизација 

 

ПМ_EE19: Обновување на националниот возен парк на останати патнички возила  

Главна цел: Намалување на локалното загадување на воздухот. 

Опис: Со оваа мерка се предвидува воведување регулатива што ќе овозможи обновување на возниот парк на лесни и 

тешки товарни возила и автобуси. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 
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Тип Регулаторна, Политичка 

 
Сектор Транспорт 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Национална стратегија за транспорт 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година  

• Закон за возила 

• Закон за данок на моторни возила 

 
Претпоставки 

Се претпоставува дека ќе се продаваат само нови напредни возила како 
што се хибридните електрични возила, кои ги исполнуваат ЕУ-стандардите 
за издувни гасови. 

 
Статус на примена / 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на 
финална енергија: 

• 0,2 ktoe во 2020 г. 

• 20,8 ktoe во 2030 
г. 

• 47,9 ktoe во 2040 
г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,2 ktoe во 2020 г. 

• 20,8 ktoe во 2030 г.  

• 44,9 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 1,2Gg CO2-eq во 2020  г. 

• 66,4Gg CO2-eq во 2030 
г. 

• 147,3Gg CO2-eq во 2040 
г.  

 
Финансирање 

Буџет ~2300 мил.ЕУР 

Извор Приватни средства 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на РСМ 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика  

• Приватни компании 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_EE20: Унапредена мобилност  

Главна цел: Намалување на локалното загадување на воздухот. 

Опис: Мерката опфаќа спроведување кампањи/обезбедување на субвенции и системи за употреба на нови или изнајмени 

велосипеди, електрични тротинети, промовирање на пешачење и воведување на политики за паркирање со кои ќе се 

намали употребата на автомобили во градското подрачје. Луѓето, особено во помалите градови каде голем дел од нив 

користат автомобили на кратки растојанија, би ја зголемиле употребата на велосипеди/електрични тротинети или 

пешачење. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна, Техничка, Информативна 

 
Сектор Транспорт 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Национална стратегија за транспорт 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Донесени се Одлуки од општините за субвенционирање при купување 
нови велосипеди  

 
Претпоставки 

До 2040 година, 3% од патничките километри на кратко растојание ќе бидат 
заменети со пешачење, користење велосипеди или електрични тротинети. 

 
Статус на примена 

• Спроведено е субвенционирање и кампањи за купување нови 
велосипеди/електрични тротинети  

• Спроведени се системи за изнајмување велосипеди 

• Изградени се нови велосипедски патеки 

• Спроведено е зонско паркирање 

• Изградени се нови катни гаражи 
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Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,7 ktoe во 2020г.  

• 1,2 ktoe во 2030 г. 

• 2,0 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,7 ktoe во 2020 г.  

• 1,2 ktoe во 2030 г.  

• 2,0 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 2,1Gg CO2-eq во 
2020 г. 

• 3,6Gg CO2-eq во 
2030 г. 

• 6,4Gg CO2-eq во 
2040 г. 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор 
Приватни средства, поддршка преку буџетот на централната и локалната 
власт, донатори 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Единици на локална самоуправа 

• Крајни корисници 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Единици на локална самоуправа  

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (истражување и иновации) 

 

ПМ_EE21: Изградба на железничката пруга кон Република Бугарија 

Главна цел: Поврзување на Република Северна Македонија со Република Бугарија и проширување на извозот кон 

надворешните пазари, не само во соседните земји, туку и во регионот на Југоисточна Европа и Турција, користејќи го 

железничкиот транспорт.  

Опис: Изградба на железничката пруга кон Република Бугарија. 

 
Временска рамка 2023 – 2040 година 

 
Тип Техничка, Политичка 

 
Сектор Транспорт 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија 

• Национална стратегија за транспорт 

 
Претпоставки 

До 2040 година до 5% од тонските километри (до Република Бугарија) на 
тешките товарни возила ќе бидат заменети со железнички сообраќај. 

 
Статус на примена 

Првата фаза (Куманово - Бељаковце) е во фаза на изградба, 67%  
изградена  до крајот на 2019 година. 

Објавен е тендер за втората фаза. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 5,1 ktoe во 2020 г. 

• 10,2 ktoe во 2030 г. 

• 14,4 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 5,0 ktoe во 2020 г.  

• 8,2 ktoe во 2030 г.  

• 4,7 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 16,7Gg CO2-eq во 2020 
г.  

• 24,6Gg CO2-eq во 2030 
г.  

• 32,3Gg CO2-eq во 2040 
г. 

 
Финансирање 

Буџет 720 мил.ЕУР (инфраструктура + возови) 

Извор Буџет на централната власт 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија  (ktoe/GWh) 

• Зголемување на тонските километри во железничкиот превоз (tkm) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 



 

118 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (конкурентност) 

 

ПМ_EE22:Електрификација на транспортот 

Главна цел: Транзиција од општество базирано на фосилни горива  кон нискојаглеродно општество, каде обновливата 
енергија и електрификација на транспортот ќе имаат најважна улога. 

Опис: Треба да се спроведат најмалку следниве мерки препорачани во „Студија за секторот транспорт-анализа на политики и 
мерки - СТУТРА―: 

• Методологиите за пресметување на еколошките такси да се базираат на CO2 емисии, како и воведување на акцизи 
базирани на емиисии  CO2 

• Ослободување од плаќање на акциза за електрични возила  

• Директно субвенционирање на електрични возила, во износ од пет илјади евра во периодот 2020-2023 година 

• Резервиран зелен паркинг на сите јавни паркинзи 
• Обврска за поставување брзи полначи на сите бензински пумпи на автопати (на секои 100 km до 2020 година) 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 

 
Тип Регулаторна, Политичка, Информативна 

 
Сектор Транспорт 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Национална стратегија за транспорт 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• Закон за возила 
• Закон за данок на моторни возила  

 
Претпоставки 

Предвидено е до 2040 година учеството на електрични возила и полначи за 
хибридни електрични возила во вкупните патнички километри да биде 45%. 

 
Статус на примена 

• Инсталирани полначи на специфични локации во градот Скопје 

• Донесен Закон за возила (август 2019 година) 

• Донесен Закон за данок на возила и подзаконски акти  

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 3,4 ktoe во 2020г. 

• 30,5 ktoe во 2030 г. 

• 61,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 3,4 ktoe во 2020 г.   

• 20,9 ktoe во 2030 г. 

• 75,1 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 11,3Gg CO2-eq во 2020 
г. 

• 61,6Gg CO2-eq во 2030 
г.  

• 78,8Gg CO2-eq во 2040 
г.  

 
Финансирање 

Буџет 8292,3 мил.ЕУР 

Извор Приватен, Фонд за ЕЕ, субвенции од централниот буџет 

 
Субјекти за спроведување 

• Влада на Република Северна Македонија 

• Министерство за транспорт и врски 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

• Министерство за внатрешни работи 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (сите) 

 

ПМ_EE23: Зголемена употреба на системи за централно греење 

Главна цел: Намалување на локалното загадување на воздухот, бидејќи греењето на домаќинствата е еден од главните 
извори за локално загадување. 

Опис: Зголемена употреба на постојните системи за централно греење преку спроведување на информативни кампањи за 
приклучување на нови потрошувачи, вклучително и оние кои се исклучиле од системот. 

 
Временска рамка 2020 – 2040 година 
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Тип Техничка, Информативна 

 
Сектор Домаќинства и комерцијален 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година  

• Закон за енергетска ефикасност  

• Студија за утврдување на техно-економски оптимална и еколошки 
одржлива структура за греење и имплементирање на централизирано 
снабдување со санитарна топла вода во градот Скопје  

 
Претпоставки 

Информативните кампањи ќе придонесат за максимално искористување на 
постојната мрежа, како и за овозможување изградба на нова мрежа. 

 
Статус на примена 

• Изготвени се студии за анализа на системот за централно греење и 
спроведување на централизирано снабдување со санитарна топла вода.       

• Спроведени се информативни кампањи за повторно приклучување на 
претходно исклучените потрошувачи и привлекување на нови 
потрошувачи.  

• Намален ДДВ од 18% на 5%. 

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на финална 
енергија: 

• 0,4 ktoe во 2020 г. 

• 1,3 ktoe во 2030 г.  

• 13,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди на примарна 

енергија: 

• 0,7 ktoe во 2020 г. 

• 2,1 ktoe во 2030 г.  

• 26,3 ktoe во 2040г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 4Gg CO2-eq во 2020 г.   

• 9,3Gg CO2-eq во 2030 
г. 

• 560Gg CO2-eq во 2040 
г. 

 
Финансирање 

Буџет 3,2 мил.ЕУР 

Извор Приватни средства, субвенции  од централен буџет и буџет на општини 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика  

• Балкан енерџи  ДООЕЛ Скопје 

• АД Скопје Север 

• “Енергетика” – Скопје, подружница на АД ЕСМ 

• Приватни инвеститори 

 
Субјекти за мониторинг 

• Регулаторна комисија за енергетика 

• Министерство за економија, Агенција за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Зголемување на потрошувачката на топлина (од системите за централно 
греење) (GWh)  

• Зголемување на бројот на потрошувачи приклучени на системот за 
централно греење  

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации, 
конкурентност (истражување и иновации)  

V. Онаму каде што е применливо, опис на политики и мерки за унапредување на улогата 

на локалните заедници за обновлива енергија во придонесот во спроведувањето на 

политиките и мерките во точките i, ii, iii и iv 

ПМ_EE24: Паметни заедници 

Главна цел: Развивање пилот паметни заедници. 

Опис: Паметните академски кампуси можат да имаат водечка улога како пример, каде што сите напредни концепти и 
принципи за паметни енергетски системи можат да бидат тестирани со цел за искористување во поголеми размери. 

 
Временска рамка 2020-2030 година 

 
Тип Образовна, Техничка 

 
Сектор Образование, Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

/ 

 
Претпоставки / 
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Статус на примена 

ФН електроцентрали се инсталирани на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии  

 
Финансирање 

Буџет Во зависност од видот на паметната заедница 

Извор 
• Донатори 

• Хоризонт 2020 и други програми за истражување 

 
Субјекти за спроведување Универзитети (или средни училишта) 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за образование и наука 

• Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок Број на паметни заедници 

 
Поврзаност со други димензии Декарбонизација, истражување, иновации, конкурентност (сите) 

VI. Опис на мерките, за развој на мерки за искористување на потенцијалите за енергетска 

ефикасност на инфраструктурата за гас и електрична енергија (5); 

За постигнување на целта за ЕЕ поставена во овој план, во овој дел е дефинирана една мерка. 

Следната табела ги прикажува деталите (повеќе детали се дадени во третиот BUR). 

ПМ_EE25: Намалување на загуби во дистрибутивната мрежа 

Главна цел: Намалување на загубите во електричната и топлинската дистибутивна мрежа. 

Опис: Техничките мерки за намалување на загубите на електрична енергија во дистрибуцијата опфаќаат замена на 
надземни водови со подземни (каде што е можно), преминување на 20 kV напонско ниво, инсталација на нови 
трафостаници со цел за намалување на должината на нисконапонските водови, како и автоматизација и далечинско 
управување со мрежата. Сите овие технички мерки ќе придонесат за подобрување на индикаторите во SAIDI и SAIFI. 
Техничките мерки за секторот греење вклучуваат континуирана замена на постојните цевководи со претходно изолирани 
цевководи и оптимизација на операциите на подстаницата преку автоматска контрола.  

 
Временска рамка 2020– 2040 година 

 
ТиТп Техничка 

 
Сектор Опертор на дистрибутивни мрежи за електрична и топлинска енергија 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

• План за развој на АД ЕВН Македонија 

• План за развој на Балкан Енерџи Груп (БЕГ) 

 
Претпоставки 

Техничките интервенции ќе ги намалат загубите во преносот и 
дистрибуцијата на електрична енергија од 12% на 8%, додека загубите на 
системот за централно греење ќе се намалат од 12% на најмалку 7%. 

 
Статус на примена 

• Изготвен е Генерален план за инвестирање во електродистрибутивната  
мрежа за следните 20 години.  

• Спроведени се мерки за подобрување на работењето и намалување на 
загубите во системот за дистрибуција на топлинска енергија  

 

Резултати што треба да се 
постигнат 

Заштеди на примарна 
енергија: 

• 11,0 ktoe во 2020 г. 

• 28,9 ktoe во 2030 г. 

• 263,7 ktoe во 2040 г. 

• Дополнителна 
придобивка - 
намалување на 
нето увозот: 

• 41,8 ktoe во 2020 г.   

• 86,6 ktoe во 2030 г. 

• 332,3 ktoe во 2040 г. 

Заштеди во емисии на 

GHG: 

• 201,8Gg CO2-eq во 2020 
г. 

• 323,4Gg CO2-eq во 2030 
г. 

• 701,8Gg CO2-eq во 2040 
г. 

 
Финасирање 

Буџет 170 мил.ЕУР 

Извор Компании за дистрибуција на електрична и топлинска енергија 

 
Субјекти за спроведување 

• Компании за дистрибуција на електрична енергија 

• Компании за дистрибуција на топлинска енергија 

 
Субјекти за мониторинг Агенција за енергетика, Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисии (Gg CO2-eq) 
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Поврзаност со други димензии 

Внатрешен пазар на енергија, истражување, иновации, конкурентност 
(иновации) 

VII. Регионална соработка во оваа област, доколку е применливо;  

Регионалната соработка во рамките на Секретаријатот на Енергетската заедница е важна за 

спроведување на мерките во овој дел. 

VIII. Мерки за финансирање, вклучително и поддршка од Унијата и искористување на 

средства од Унијата, во областа, на национално ниво. 

Буџетот и изворот на финансирање за секоја од предложените политики и мерки се вклучени во 

табелите, врз основа на расположливите податоци. „Буџет“ е всушност вкупната проценета цена на 

мерките. Од гледна точка на државата, некои мерки нема да имаат никакви трошоци (како 

означување на уреди), но приватните лица ќе имаат трошоци за набавка на поефикасни уреди. 
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ДИМЕНЗИЈА ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ 

I. Политики и мерки поврзани со елементите утврдени во точка 2.3 (7); 

За димензијата Енергетска сигурност, четири цели беа дефинирани во Поглавје 2. Некои од мерките 

дефинирани во други димензии веќе ги исполнуваат овие цели: 

• Цел 1 - диверзификација на домашните извори на енергија – исполнета со мерките ПМ_Д18 - 
ПМ_Д25, дефинирани во Обновлива енергија. 

• Цел 2 - диверзифицирање на правците за снабдување - исполнета со мерките ПМ_ВПЕ3, 
ПМ_ВПЕ4, дефинирани во Внатрешен пазар на енергија.  

• Цел 3 - намалување на зависноста од увоз на енергија - исполнета со мерките ПМ_Д18 - 
ПМ_Д25, дефинирани во делот за обновлива енергија, како и мерките ПМ_EE1 - ПМ_EE25 
дефинирани во димензијата Енергетска ефикасност  

• Цел 4 - зголемување на флексибилноста на системот - исполнета со мерките ПМ_Д18, 
ПМ_Д25, ПМ_EE22.  

II. Регионална соработка во оваа област; 

Регионалната соработка помеѓу Србија, Македонија и Црна Гора (SMM) се реализира со 

споделување и размена на помошни услуги (резерви на активна моќност и енергија за балансирање). 

III. Онаму каде што е применливо, мерки за финансирање во оваа област на национално 

ниво, вклучително и поддршка на Унијата и користење на средства од Унијата. 

Во табелите се вклучени Буџетот и изворот на финансирање за секоја од предложените политики и 

мерки, врз основа на расположливите податоци.
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ДИМЕНЗИЈА ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА 

ЕНЕРГИЈА 

1. Инфраструктура за електрична енергија 

I. Политики и мерки за постигнување на ниво за интерконективност, како што е утврдено 

во точката (г) од Член 4; 

За остварување на целите за Внатрешен пазар на енергија, една мерка е дефинирана во делот за 

инфраструктура на електрична енергија. Следната табела прикажува детали. 

ПМ_ВПЕ1: Изградба на 400 kV интерконективен далекувод Македонија-Албанија (Битола-Елбасан) 

Главна цел: Подобрување на нивото на интерконективност. 

Опис: Овој проект е последниот сегмент на Коридорот 8 за пренос на електрична енергија помеѓу Бугарија, Македонија, 
Албанија и Италија. Проектот е вклучен во списокот на проекти од интерес за Енергетска заедница (PECI). 

 
Временска рамка 2020-2023 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Листа на PECI  

• План за развој на електропреносната мрежа 2020-2029, МЕПСО 

• Проект за инфраструктурен капацитет, Прозорец за техничка помош (IPA) 
за Западен Балкан  

 
Претпоставки Нивото на интерконективност ќе се зголеми за најмалку 7% 

 
Статус на примена Потпишан договор за изградба 

 
Финансирање 

Буџет 34 мил.ЕУР 

Извор 
ЕБОР (17,2 милиони евра), 
Грант од фондот за инвестиции  за Западен Балкан (16,9 милиони евра) 

 
Субјекти за спроведување МЕПСО 

 
Субјекти за мониторинг / 

 
Индикатори за напредок Ниво на интерконективност 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, истражување, иновации, конкурентност 
(конкурентност) 

 

II. Регионална соработка во оваа област; 

МЕПСО ќе соработува со албанскиот оператор на преносен систем за време на реализацијата на 

ПМ_ВПЕ1. 

III. Онаму каде што е применливо, мерки за финансирање во оваа област на национално 

ниво, вклучително и поддршка од Унијата и користење на средства од Унијата. 

Во табелите се вклучени буџетот и изворот на финансирање за предложената мерка, врз основа на 

расположливите податоци. 

 

 



 

124 

2. Инфраструктура за пренос на енергија 

I. Политики и мерки поврзани со елементите утврдени во точка 2.4.2, вклучително, кога е 

соодветно, специфични мерки за да се овозможи реализација на проектите од заемен 

интерес (PCIs) и други клучни инфраструктурни проекти; 

За остварување на целите за Внатрешен пазар на енергија, дефинирани се две мерки во овој дел -

Инфраструктура за пренос на енергија. Следниве табели прикажуваат детали за нив. 

ПМ_ВПЕ2: Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас со цел диверзификација на правците за снабдување и 
зголемување на конкурентноста на пазарот  

Главна цeл:  

Опис: На 10 јули 2015 година, Република Северна Македонија стана потписник на Меморандумот за разбирање за 
заедничкиот пристап за решавање на диверзификацијата на природниот гас и на предизвиците за сигурноста во 
снабдувањето во рамките на Иницијативата за поврзување со гас во Централна и Југоисточна Европа (CESEC). 

НЕР АД Скопје започна со спроведување на обврските од оваа иницијатива насочена кон промовирање на 
диверзификацијата на снабдувањето со природен гас и обезбедување сигурност во снабдувањето во регионот, што треба 
се реализира со подобрување на регионалната инфраструктура и интеграција на пазарите преку заедничко ангажирање на 
земјите-членки на ЕУ и договорните страни на Енергетската заедница. Оваа иницијатива треба да обезбеди снабдување 
на потребните количини на природен гас за сите потрошувачи во регионот на Централна и Југоисточна Европа (CESEC), 
вклучително и Република Северна Македонија. 

Покрај тоа, постојат две други иницијативи – за гасно поврзување со Косово и Србија. Гасоводот кон Србија може да 
обезбеди дополнителен алтернативен извор и можност за транзит низ македонскиот гасоводен систем, додека 
интерконекцијата со Косово може да обезбеди транзит. И двете интерконекции можат да ја зголемат стапката на 
искористеност на системот, што има потенцијал за намалување на тарифите и да ја помогне во напорите за гасификација 
во Македонија. Проектите за гасоводите кон Косово и Србија се на прелиминарниот список на PECI 2020 што треба да 
биде усвоен од страна на Министерскиот совет на крајот на 2020 година, додека гасниот проект со Грција веќе е вклучен во 
списокот на PMI, потврден на 14 октомври 2016 година од страна на Министерскиот совет на Енергетската заедница. 

Понатаму, Македонија и Албанија потпишаа Меморандум за разбирање, формирана е работна група и се очекува до крајот 
на 2020 година да започнат со конкретни активности. 

Она што е од особена важност за овие проекти е што во иднина може да се користат и за транспорт на хидроген. 

 
Временска рамка 2025 година 

 
Тип Техничка, Регулаторна  

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Листа на Проекти од заемен интерес 
• Листа на проекти од интерес на Енергетската заедница 

 
Претпоставки  

 
Статус на примена 

Гасовод Македонија - Грција 

• Проектната апликација за четвртиот Отворен повик за кофинансирање на 
инфраструктурни проекти во рамките на Инструментот IPA Инвестициска 
рамка на Западен Балкан, е поднесена во ноември 2018 година и е 
ажурирана во април 2019 година. Апликацијата за грант за инвестиции 
имаше позитивен скрининг статус и конечна одлука беше донесена во 
декември 2019 година; 

• До Европската инвестициска банка (ЕИБ), во октомври 2018 година беше 
доставено писмо со барање за изразување интерес за финансирање на 
проектот. ЕИБ достави позитивен одговор на ова барање во ноември 
2018 година. Отпочнати се интензивни преговори за постапката за 
финансирање. 

• Во јануари 2019 година Заедничка Физибилити Студија е изготвена од 
ДЕСФА и НЕР и истата е доставена и прифатена од ЕИБ. 

• Поднесено е барање за техничка помош (100% грант) за подготовка на 
Студија за оцена на влијанието врз животната средина (ОВЖС) и 
Основен проект за поврзување (во рамките на Техничката помош за 
поврзаност во Западен Балкан). Барањето беше одобрено во јануари 
2019 година. Студијата и основниот проект ги подготвува Connecta. 
Според плановите, Студијата за ОВЖС веќе е подготвена и доставена до 
ЕИБ за коментари, додека проектната документација треба да биде 
комплетирана до средината на 2020 година. 

• Поднесено е барање за техничка помош (100% грант) за подготовка на 
тендерска документација за изградба и надзор на изградбата. Истото е 
одобрено, но поради ситуацијата со коронавирусот се одложува. 
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Гасовод Македонија – Косово  

• Потпишан е Меморандум за разбирање во февруари 2019 година 

• До ЕБОР беше доставено писмо со барање за изразување интерес за 
финансирање на проектот. На почетокот на 2019 година, ЕБОР достави 
позитивен одговор на ова барање и банката го поддржа спроведувањето 
на овој проект; 

• Во ноември 2018 година поднесено е барање за проектот за 21-от 
отворен повик за техничка помош за подготовка на Физибилити студија и 
Студија за оцена на влијанието врз животната средина во рамките на  
Инструментот IPA за инвестиции во Западен Балкан и ажурирање на 
истoто беше направено во април 2019 година. Техничката помош беше 
одобрена во јули 2019 година; Беше подготвена проектна задача. 
Физибилити студијата и Студијата за оцена на влијанието врз животната 
средина се очекува да се завршат до средината на 2020 година. 

Гасовод Македонија – Србија: 

• Активности за потпишување меморандум за разбирање  

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор Грант - 10 мил.ЕУР, Буџет на централна власт 

 
Субјекти за спроведување Национални енергетски ресурси  

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок Капацитет за интерконекција на природен гас 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, истражување, иновации и конкурентност 
(конкурентност) 

 

ПМ_ВПЕ3: Развој на преносната мрежа за природен гас  

Главна цел: Зголемување на пристапот до преносната мрежа. 

Опис: Македонија има амбициозен план за гасификација и детален список за планираниот инфраструктурен проект за 
гасоводната мрежа во Македонија, со временска рамка дадена во Поглавје 4, Потточка 2 - Инфраструктура за пренос на 
енергија од димнзијата Внатрешен пазар на енергија. Зголеменото ниво на пристап до преносната мрежа е особено 
насочено кон индустриските потрошувачи (кои се најмногу засегнати според Зеленото сценарио), бидејќи природниот гас е 
едно од горивата што значително ќе придонесе за енергетската транзиција во секторот индустрија. Покрај тоа, со 
примената на оваа мерка, квалитетот на воздухот значително ќе се подобри. 

Она што е од особена важност за развојот на преносната мрежа е што во иднина може да се користат и за транспорт на 
хидроген. 

 
Временска рамка 2025 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• План за гасификација на Македонија 

 
Претпоставки Детално опишано во Поглавје 4 - Инфраструктура за пренос на енергија 

 
Статус на примена Детално опишано во Поглавје 4 - Инфраструктура за пренос на енергија 

 
Финансирање 

Буџет  ~ 200 мил.ЕУР 

Извор  

 
Субјекти за спроведување Национални енергетски ресурси АД 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок Број на потрошувачи на природен гас 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, истражување, иновации и конкурентност 
(конкурентност) 

 

ПМ_ВПЕ4: Развој на дистрибутивната мрежа за природен гас 

Главна цел: Диверзификација на енергетските ресурси 
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Опис: Македонија има амбициозен план за гасификација и природниот гас е едно од горивата што значително ќе 
придонесе за енергетска транзиција до 2040 година. Покрај тоа, со примената на оваа мерка, квалитетот на воздухот ќе 
биде значително подобрен. 

 
Временска рамка 2020-2025 година 

 
Тип Техничка 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• План за гасификација на Македонија 

• Физибилити студија за гасификација (ревидирана верзија во 2020г.) 

 
Претпоставки Развој на анализи за трошоци и придобивки за секој град 

 
Статус на примена 

• Објавен јавен повик за тендер  

• Поддршка од ЕБОР за набавка и инсталација на опрема за домаќинства 
(50 милиони евра)       

• Во јуни 2020 година од страна на ЕБОР е објавен тендер за техничка и 
правна поддршка за подготовка и спроведување на тендерската постапка  

 
Финансирање 

Буџет  / 

Извор Грант, буџет на централна власт, буџет на општини 

 
Субјекти за спроведување 

Министерство за економија, Национални енергетски ресурси АД, единици 
на локална самоуправа 

 
Субјекти за мониторинг Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок 

• Број на потрошувачи на природен гас  

• Потрошувачка на природен гас 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, истражување, иновации и конкурентност 
(конкурентност) 

II. Регионална соработка во оваа област; 

Воспоставена е соработка со релевантни субјекти од Грција и со цел реализација на проектот за 

изградба на гасна интерконекција за пренос на природен гас помеѓу Република Северна Македонија 

и Грција, НЕР АД Скопје и ДЕСФА СА - оператор на систем за пренос на природен гас во Грција, 

потпишаа Меморандум за разбирање на 14 октомври 2016 година. Покрај тоа, има потреба од 

натамошна соработка со Бугарија за да се потпише Договорот за интерконекција. Во однос на 

другите интерконективни гасоводи постои регионална соработка со Србија, Косово и Албанија. 

III. Онаму каде што е применливо, мерки за финансирање во оваа област на национално 

ниво, вклучително и поддршка на Унијата и користење на средства од Унијата. 

Во табелите се вклучени буџетот и изворот на финансирање за предложените мерки, врз основа на 

расположливите податоци. 

3. Интеграција на пазарот 

I. Политики и мерки поврзани со елементите утврдени во точка 2.4.3; 

За остварување на целите за Внатрешен пазар на енергија, во овој дел е дефинирана една мерка. 

Следната табела прикажува детали. 

ПМ_ВПЕ5: Продолжување со регионална интеграција на пазарот на електрична енергија  

Главна цел:Зголемување на конкурентноста на цените и достапноста на електричната енергија. 

Опис: Се очекува дека спојувањето на пазарот ден-однапред и развојот на берзата ќе играат важна улога во иднина за 
иницијативите за интеграција на пазарот во Северна Македонија и Енергетската заедница (WB6). Идните потенцијални 
домашни капацитети за производство на електрична енергија се разгледуваат во контекст на интегриран регионален и 
европски пазар. Покрај тоа, добро интегрираниот регионален пазар ќе послужи како контролен индикатор за конкурентност 
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на цените и за донесување на одлуки за управување со идните инвестиции. 

Со цел да има конкурентен пазар на природен гас во Македонија, договорот за интерконекција помеѓу македонскиот и 
бугарскиот преносен систем оператор е од суштинско значење.  

 
Временска рамка 2020-2023 година 

 
Тип Регулаторна 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Закон за енергетика и подзаконски акти 

 
Претпоставки / 

 
Статус на примена 

Владата треба да донесе Уредба за работа на операторот на 
организираниот пазар на електрична енергија, како и за потребните 
технички, кадровски и финансиски услови што треба да бидат исполнети 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор / 

 
Субјекти за спроведување Оператор на пазар на електрична енергија  

 
Субјекти за мониторинг Регулаторна комисија за енергетика 

 
Индикатори за напредок / 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, истражување, иновации и конкурентност 
(конкурентност) 

II. Мерки за зголемување на флексибилноста на енергетскиот систем во однос на 

производство на обновлива енергија како што се паметни мрежи, агрегација, одговор 

од страна на побарувачката, складирање, дистрибуирано производство, механизми за 

диспечирање, редиспечирање и ограничување, ценовни сигнали во реално време, 

вклучително и отпочнување на спојување на пазар во тековниот ден  и прекуграничен 

пазар на балансни услуги; 

За остварување на целите за Внатрешен пазар на енергија, во овој дел е дефинирана една мерка, 

прикажана детално во следната табела. 

ПМ_ВПЕ6: Дополнително развивање на мрежата на електодистрибутивниот систем за да се интегрираат повеќе ОИЕ, 
вклучително и потрошувачи-производители и повеќе електрични возила, како и постојано  подобрување на сигурноста на 
мрежата.  

Главна цел: Понатамошен развој на дистрибутивната мрежа за интегрирање на повеќе ОИЕ, како и континуирано 
подобрување на сигурноста на мрежата. 

Опис: Политиките и мерките за ОИЕ предвидуваат огромен број на ФН електоцентрали до 1.400 MW, од кои од 250 - 400 
MW се ФН електроцентрали на покрив. Ваквиот тренд укажува на важната улога на дистрибутивниот систем да им понуди 
услуга на растечкиот број децентрализирани системи. Покрај тоа, европската практика покажува дека регулаторите 
наметнуваат дополнителен притисок и поттик за подобрување на оперативните перформанси и резултати кај операторите 
на дистрибутивниот систем. Клучните промени што треба да се земат предвид во иднина се поврзани со воведување на 
нови индикатори за квалитет во методологијата за тарифи (квалитет на напон, квалитет на снабдување, квалитет на 
односите со клиентите итн.), како и дополнителни ревизии на решенијата за инвестиции (CAPEX и регулирани основни 
средства), оперативна ефикасност и очекувана добивка за операторите на дистрибутивниот систем. Овие промени во 
регулаторната рамка во иднина, индиректно ќе придонесат за подобрувања во управувањето со средства, управувањето 
со работна сила, автоматизацијата и искористувањето на услуги „зад броилото“.  

 
Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Техничка и регулаторна 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• План за равој на дистрибутивната мрежа 

 
Претпоставки 

Зголемување на потенцијалот за дистрибуирани ОИЕ, потрошувачи - 
производители и електрични возила 
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Статус на примена 

Поставени се полначи за електрични возила   

Старите мерила се заменуваат со паметни мерила 

 
Финансирање 

Буџетt / 

Извор ЕВН, потрошувачи преку своите сметки за електрична енергија 

 
Субјекти за спроведување 

• ЕВН  

• Регулаторна комисија за енергетика 

 
Субјекти за мониторинг Регулаторна комисија за енергетика 

 
Индикатори за напредок 

• Број на потрошувачи-производители 

• Капацитет на дистрибуирани ФН електроцентрали 

• Број на електрични возила 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, енергетска ефикасност, истражување, иновации и 
конкурентност (конкурентност) 

III. Онаму каде што е применливо, мерки за да се обезбеди недискриминаторно учество на 

обновливи извори на енергија, одговор на побарувачката и складирање, вклучително и 

преку агрегација, на сите пазари на енергија; 

Веќе одредените мерки ПМ_Д19 и ПМ_Д23, во делот Декарбонизација ќе придонесат за 

подобрување на недискриминаторно учество на обновливите извори на енергија и складирање. 

IV. Политики и мерки за заштита на потрошувачите, особено ранливите и, кога е 

применливо, енергетски сиромашните потрошувачи и за подобрување на 

конкурентноста и влезот на нови компании на пазарот на мало на енергија; 

Мерката ПМ_ВПЕ8 дефинирана во делот за енергетска сиромаштија ќе придонесе за заштита на 

потрошувачите, особено ранливите и енергетски сиромашните потрошувачи. 

V. Опис на мерките за овозможување и развој на одговор на побарувачката, вклучително 

и оние кои се однесуваат на тарифите за поддршка на динамични цени 

За остварување на целите за Внатрешен пазар на енергија, во овој дел е дефинирана една мерка. 

Следната табела прикажува детали. 

ПМ_ВПЕ7: Ценовни сигнали за одговор од страна на побарувачката 

Главна цел: Воведување на ценовни сигнали кај потрошувачите, со цел спроведување на одговор од страна на 
побарувачката.  

Опис: Одговорот од страна на побарувачката е еден од главните методи што се користат за да се намали максималната 

потрошувачка на електрична енергија во системот, а со тоа да се намали врвното оптоварување и да се интегрира 
повисоко ниво на енергија од обновливи извори во системот. Сигнализацијата на цените, обезбедена од снабдувачите на 
електрична енергија може значително да придонесе за постигнување на овие цели. Со примена на новиот Закон за 
енергетика и со либерализираниот пазар се предвидува дека улогата на универзалниот снабдувач ќе се намали и дека ќе 
се зголеми конкуреноста кај снабдувачите. Затоа, секој од нив може да воведе различни сигнали за цени за различен вид 
потрошувачи.  

 
Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Регулаторна 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Закон за енергетика 
• Студија за  автоматизиран  одговор од страна на потрошувачката, 

МЕПСО  

 
Претпоставки 

Одговорот од страна на побарувачката преку сигнали за цени ќе го намали 
врвното оптоварување и ќе овозможи поголема интеграција на ОИЕ 

 
Статус на примена / 

 
Финансирање  Буџет / 
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Извор / 

 
Субјекти за спроведување 

• Снабдувачи/трговци со електрична енергија 

• Потрошувачи 

 
Субјекти за мониторинг Регулаторна комисија за енергетика 

 
Индикатори за напредок Број на снабдувачи на пазарот кои нудат ценовни сигнали 

 
Поврзаност со други димензии 

Енергетска сигурност, декарбонизација, истражување, иновации и 
конкурентност (конкурентност) 

 

Друга мерка што ќе придонесе за одговор на побарувачката е мерката ПМ_EE22 дефинирана во 

делот за Енергетска ефикасност. 

4. Енергетска сиромаштија 

I. Каде што е применливо, политики и мерки за постигнување на целите утврдени во 

точка 2.4.4. 

За постигнување на целта за Енергетска сиромаштија, во овој дел е дефинирана една мерка. 

Следната табела прикажува детали за тоа. 

ПМ_ВПЕ8: Усвојување на годишна Програма за ранливи потрошувачи 

Главна цел: Заштита на ранливи потрошувачи. 

Опис: Спроведувањето на целите за стакленички гасови и ОИЕ ќе ја зголеми цената на електричната енергија како што е 
опишано во Поглавје 4, за димензија, Внатрешен пазар на енергија. Имајќи го ова предвид, потребна е програма со која ќе 
се заштитат ранливите потрошувачи од ценовен шок. 

 
Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Регулаторна 

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти 

• Закон за енергетика 

• Соодветни Правила за снабдување со електрична енергија, гас и 
топлинска енергија 

• Програма за ранливи потрошувачи за 2020 година   

 
Претпоставки 

Оваа првична програма треба да ги дефинира категориите на ранливи 
потрошувачи и придружните мерки, вклучително и финансиската поддршка 
и одговорните институции за реализација на програмата. 

 
Статус на примена Првата Програма е усвоена од Владата 

 
Финансирање 

Буџет Различно за секоја година 

Извор Буџет и потенцијални донатори  

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за економија  
• Снабдувачи на електрична енергија, природен гас и топлинска енергија  

 
Субјекти за мониторинг Регулаторна комисија за енергетика 

 
Индикатори за напредок Број на поддржани ранливи потрошувачи 

 
Поврзаност со други димензии Енергетска сигурност 
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ДИМЕНЗИЈА ИСТРАЖУВАЊЕ, ИНОВАЦИИ 

И КОНКУРЕНТНОСТ 

I. Политики и мерки поврзани со елементите утврдени во точка 2.5; 

За постигнување на целите за истражување, иновации и конкурентност, во овој дел се дефинирани 

четири мерки. Следниве табели ги прикажуваат деталите. 

ПМ_ИИК1: Учество во развој на технологии и мерки за енергетска транзиција  

Главна цел: Вклучување на технологиите и мерките за енергетска транзиција во националните приоритети за 
истражување и развој. 

Опис: Развојот на секторски стратегии и планови за наука, истражување и развој треба да се реализира во соработка со 
Министерството за образование и наука и соодветните засегнати страни во енергетиката, со цел да се даде приоритет на 
технологиите и мерките за енергетска транзиција. Потребно е да се примени истото и за програмите на Фондот за 
иновации и технолошки развој. 

 
Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Истражување 

 
Сектор Енергетика, Истражување, Економија 

 
Соодветни плански документи, 
законски и регулаторни акти  

• Стратегија за иновации, 2012-2020 година 

• Закон за иновациска дејност 

• Годишни програми на Фондот за иновации и технолошки развој 

 
Претпоставки / 

 

 
Статус на примена 

Фондот за иновации и технолошки развој има објавено два јавни повика за 
истражување во врска со климатските промени и локалното загадување 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор 

• Фонд за иновации и технолошки развој. 

• Хоризонт 2020 

• Донатори 

 
Субјекти за спроведување 

• Министерство за образование и наука 

• Фонд за иновации и технолошки развој 

• Стопански комори 

 
Субјектиза монитпринг Министерство за образование и наука 

 
Индикатори за напредок 

Број на истражувачки проекти за развој на технологии и мерки за енергетска 
транзиција 

 
Поврзаност со други димензии Декарбонизација 

 

ПМ_ИИК2: Надоградување на образовните програми да го вклучатконцептот за потреби на одржлива енергија 

Главна цел: Приспособување на наставните програми поврзани со енергијата на сите образовни нивоа за се одговори на 
трендовите за енергетска транзиција. 

Опис: Развојот на свеста за одржлива енергија треба да отпочне од најраните нивоа на образование и да биде вклучен во 
наставните програми на основното, средното и високото образование. Покрај тоа, стимулирањето на науката и 
образованието за енергетска транзиција ќе помогне во мобилизирање на постојните и градење на нови капацитети за 
истражување за енергетски теми, како и подобра интеграција во Европската истражувачка област (ERA). 

 
Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Образовна, Регулаторна 

 
Сектор Образование 

 
Соодветни плански 
документи,законски и регулаторни 

• Закон за основно образование 

• Закон за средно образование 
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акти • Закон за високо образование 

 
Претпоставки / 

 
Статус на примена / 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор / 

 
Субјекти за спроведување Универзитети, средни и основни училишта  

 
Субјекти за мониторинг Министерство за образование и наука 

 
Индикатори за напредок Број на образовни програми за потреби на одржлива енергија  

 
Поврзаност со други димензии Енергетска за ефикасност, декарбонизација 

 

ПМ_ИИК3: Меѓусекторска и географска мобилност/размена на истражувачите 

Главна цел: Охрабрување за меѓусекторска и географска мобилност/размена на истражувачи  

Опис: Трансферот на знаења и искуства помеѓу научниците од индустријата и академици, како и влезната и излезната 
мобилност се потребни за да се изградат внатрешни капацитети. На пример, во највисокото ниво на образование, можат 
да се промовираат докторати од областа на индустријата како алатка која што за поддршка на наука предводена од 
индустријата.  

 
Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Истражување, Образовна 

 
Сектор Образование, Енергетика 

 
Соодветни пламски документи, 
плански и регулаторни акти 

/ 

 
Претпоставки / 

 
Статус на примена 

Факултетот за електротехника и информациски технологии има 
воспоставено Центар за трансфер на технологии и иновации - ИНОФЕИТ, 
кој служи како место, каде наставниот кадар на факултетот, студентите и 
претставниците на компаниите можат да разменуваат мислења, за 
вмрежување и трансфер на технологии и иновации. Целта на ИНОФЕИТ е 
да го подобри, зајакне и стимулира трансферот на знаење. 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор 
• Идустриски претпријатија 

• Донатори 

 
Субјекти за спроведување 

• Универзитети 

• Индустриски претпријатија 

 
Субјекти за мониторинг 

• Министерство за образование и наука 

• Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок Број на докторати во областа на индустријата 

 
Поврзаност со други димензии / 

 

ПМ_ИИК4: Зголемување на улогата на малите и средни претпријатија (МСП) во енергетската транзиција 

Главна цел:Охрабрување на МСП за употреба на ОИЕ и ЕЕ, со цел диверзифицикација на нивното портфолио со услуги и 
производи. 

Опис: За да се поддржи поголемо вклучување на локалните МСП во енергетската транзиција, неопходно е да се 
промовира понатамошна широка употреба на проектите за ОИЕ и мерките за ЕЕ, особено преку финансиски механизми, 
како и зелени јавни набавки за иновативни производи. Приватните инвестиции во ОИЕ и ЕЕ ќе бидат охрабрени преку 
структурирање на инструменти за финансирање со компоненти на грант за да се намали ризикот на приватни инвестиции 
во нетестирани, но ветувачки чисти енергетски технологии или деловни модели. Покрај тоа, потребно е да се обезбеди 
техничка помош за МСП со цел да се олесни пристапот на претпријатијата до надворешни услуги. Ова опфаќа области на 
екстерно истражување и развој, тестирање, дизајн, упатства и обука, истражување на пазарот, бизнис консултации и др.  
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Временска рамка 2020-2040 година 

 
Тип Истражување, Тeхничка, Доброволна  

 
Сектор Енергетика 

 
Соодветни плански документи, 
правни и регулаорни акти 

/ 

 
Претпоставки / 

 
Статус на примена / 

 
Финансирање 

Буџет / 

Извор 
• Грантови 

• Приватни инвестиции 

 
Субјекти за спроведување • МСП 

 
Субјекти за надзор Министерство за економија 

 
Индикатори за напредок 

• Заштеди на енергија (ktoe/GWh) 

• Намалување на емисиите (Gg CO2-eq) 

• Број на иновации/патенти во областа на чиста енергија 

 
Поврзаност со други димензии Сите други сектори 

 

II. Онаму каде што е применливо, соработка со други земји-членки во оваа област, 

вклучително, каде што е соодветно, информации за тоа како целите и политиките на 

Европскиот стратешки план за енергетски технологии се преточени во национален 

контекст; 

Македонија не е член на управувачката група на Европскиот стратешки план за енергетски 

технологии. 

III. Онаму каде што е применливо, мерки за финансирање во оваа област на национално 

ниво, вклучително и поддршка на Унијата и користење на средства од Унијата. 

Изворот на финансирање за секоја од предложените политики и мерки е вклучен во табелите. 

Националната поддршка преку механизмите на Фондот за иновации и технолошки развој  (грантови, 

заеми и сл.) треба да продолжи. Исто така, пристапот до меѓународна поддршка од програмите за 

истражување и иновации на ЕУ и други донаторски фондови треба дополнително да се подобри со 

воспоставување на ефективни единици за управување со проекти во одговорните министерства 

(составени од мултидисциплинарни службеници, вклучени во процедурите за планирање, евалуација 

и мониторинг на ваквите проекти) и со зголемување на компетенцијата на институциите за ефикасно 

апсорбирање на овие средства. 
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4. ТЕКОВНА СОСТОЈБА И ПРОЕКЦИИ ЗА 

ПОСТОЈНИТЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ    

1. Проектиран развој на главните надворешни фактори 

кои влијаат на развојот на енергетскиот систем и 

емисиите на стакленички гасови 

i. Макроекономски предвидувања (БДП и раст на населението)  

Користејќи ги макроекономските двигатели од Стратегијата за енергетика, во периодот 2018-2040 

година, се предвидува просечна стапка на раст на БДП од 3,3% (Слика 52). 

Слика 52. БДП и раст на БДП - историски и проектирани вредности до 2040 година, во Македонија  

 
Извор: Државен завод за статистика (ДЗС), Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим   

Во рамките на Програмата за реализација на стратегијата за енергетика, врз основа на 

импликациите од Ковид-19 се направени нови проекции за раст на БДП (Слика 53). И покрај тоа што 

новите прогнози на годишно ниво, особено во првите неколку години се разликуваат, сепак 

просечната стапка на раст кој што ја вклучува Ковид-19 кризата, не е пониска од претходните 

прогнози за БДП пред кризата (Слика 52). Понатамошните анализи покажуваат дека оваа разлика во 

растот на БДП не придонесува за значајна промена на политиките и мерките кои треба да се 

преземат, но и на зацртаните цели кои треба да се остварат.   

Слика 53 Нови проекции на БДП на Северна Македонија 

 
Извор: Бела книга (Програма за реализација на стратегијата за енергетика) 
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Се очекува населението да се намали за 0,2% во 2040 г. во однос на 2017 г. (Слика 54). 

Слика 54. Население во Македонија - историски и проектирани вредности  

 
Извор: ДЗС, Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  

ii. Секторски промени кои се очекува да влијаат на енергетскиот систем и емисиите на 
стакленички гасови  

 

Покрај населението и БДП, за секторот домаќинства има многу други параметри кои се важни при 

проектирањето на потрошувачката на енергија. Еден од параметрите е бројот на лица по 

домаќинство, што се намалува од околу 3,7 лица по домаќинство во 2018 г., на 3,3 лица во 2040 

година (Слика 55). Во исто време, врз основа на населението и бројот на лица во домаќинство, се 

пресметува бројот на домаќинства. Домаќинствата се поделени во три различни групи (куќи за 

семејно домување во градски и рурални средини и градски станови) (Слика 55). 

Слика 55. Број на домаќинства, лица по домаќинства и поделба на домаќинства според типот на 
домување 

 
Извор: ДЗС, Потрошувачка на енергија во домаќинствата 2014 година, влезни податоци од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на 

енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим   

Се претпоставува дека големината на куќите за семејно домување во градски и рурални средини ќе 

се зголеми на 100 m
2
, додека големината на градските станови ќе достигне околу 80 m

2
, во 

анализираниот период (Слика 56). Од сегашните 32% и 40% од куќите за семејно домување во 

градски и рурални средини, се предвидува дека во 2040 година површината која се загрева ќе се 

зголеми на околу 40% и 50%, соодветно (Слика 57).     
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Слика 56. Големина на живеалиште според тип Слика 57. Загреана површина според тип на 
живеалиште 

 

 
Извор: ДЗС, Потрошувачка на енергија во домаќинствата 2014 година, влезни податоци од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на 

енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

При проектирање на корисната побарувачка на енергија, за комерцијалниот сектор и домаќинствата, 

важна улога има степен – денoвите
39

 (degree days) за греење и ладење. Моделот е калибриран 

земајќи ги предвид степен – деновите за греење и ладење за периодот 2012 -2017 година, додека за 

периодот по 2017 година се користи просечен број на степен – денови (просекот се пресметува 

земајќи го предвид периодот 2000-2017година, Слика 58. 

За секторот индустрија, најважниот параметар е додадената вредност според тип на индустрија. Во 

текот на целокупниот период на планирање, во подсекторот Други индрустрии, овој параметар е 

најдоминантен. Во 2040 година, 76% од вкупната додадена вредност во секторот индустрија 

произлегува од овој подсектор (Слика 59). Следна индустрија што придонесува е прехранбената 

индустрија со 12%, додека трета е индустријата за железо и челик (7%). 

Слика 58. Степен – денови за греење и ладење 

 
Извор: Ведер Андерграунд (анг. Wheather Undergraund) (2000-2107), влезни податоци од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на 

енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  

  

                                                      
39

 Еден степен ден е еднакпв на разликата меду прпсечната внатрешна температура (18
0
C) и прпсечната 

дневна надвпрешна температура (вп случај акп е ппмала или еднаква пд (15
0
C). За температури ппгплеми пд 

15
0
C, степен денпт е еднакпв на нула. 
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Слика 59. Додадена вредност по индустрии  

 
Извор: ДЗС - компоненти на БДП по подсектори, влезни податоци од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 

година, анализа на проектниот тим  

Врз основа на БДП и растот на населението, се пресметуваат патнички и товарни километри и се 

предвидува дека секој од нив ќе биде удвоен во текот на периодот на планирање (Слика 60, Слика 

61). Најдоминантни во патничките километри се лесните возила (околу 77% во 2040 година). Ова е 

ситуација кога не се имплементираат мерки. Треба да се напомене дека во сценариото WEM и WAM, 

како резултат на имплементацијата на предложените мерки во транспортниот сектор, зголемено е 

учеството на автобуси, железници и напредна мобилност (пешачење, возење велосипед и 

електрични тротинети).      

Слика 60. Развој на транспортот (патнички + 
товарен) 

Слика 61. Развој на патничкиот транспорт 

 

Извор: Влезни податоци од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040г., анализа на проектниот тим  

Во однос на секторот отпад, се користат истите клучни двигатели како за енергетскиот сектор, т.е. 

БДП и населението. Со цел да се пресметаат емисиите на стакленички гасови во општините при 

отстранување на комунален цврст отпад, еден од клучните параметри, покрај населението, е и 

количината на отпад по глава на жител. За таа цел, направена е споредба на количината на отпад по 

глава на жител во Македонија со земјите од блискиот регион, како и со Европската унија (ЕУ-28). На 

ниво на ЕУ-28, постои тренд на намалување, додека во Македонија, доколку се исклучи 2017 година, 

постои тренд на раст. Се претпоставува дека овие трендови ќе продолжат и во 2035 година 

Македонија ќе има исто ниво на отпад по глава на жител како ЕУ-28. Притоа, се претпоставува дека 

во периодот по 2035 година, количината на отпад по глава на жител ќе почне да опаѓа. 
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За секторот IPPU, основната претпоставка што се користи за планирање на емисиите на стакленички 

гасови е дека тие главно зависат од зголемувањето на додадената вредност во соодветната 

индустрија. Врз основа на оваа претпоставка, се прави анализа на корелацијата помеѓу емисиите и 

додадената вредност во секој подсектор од индустријата. Сепак, оваа претпоставка не се однесува 

на подсекторот употреба на производи, како замена за супстанции што го осиромашуваат озонот 

(ODS), каде главниот извор на емисии е од увезени уреди (како фрижидери и климатизери). Се 

претпоставува дека увозот на уреди зависи од БДП, за овој подсектор. 

Најголемите двигатели на емисиите на стакленички гасови во секторот AFOLU потенцирани според 

IPCC (зголемен број на добиток, зголемена површина за земјоделство, зголемена употреба на 

ѓубрива, зголемена површина под наводнување, раст на население кај луѓето и животните и слично), 

не се забележани во земјата, туку напротив, официјалните податоци покажуваат дека бројот на 

добиток е намален, како и употребливата земјоделска површина и наводнуваната површина. Покрај 

тоа, нема докази за зголемување на употребата на ѓубрива. Претпоставките за GHG емисии од 

секторот AFOLU се засноваат на сегашната состојба на трендови на намалување. Другата 

претпоставка во однос на секторот AFOLU е дадена во табелата за секоја политика и мерка во Глава 

3, делот Декарбонизација. 

 

iii. Глобални енергетски трендови, меѓународни цени на фосилни горива, EU ETS такса за 
јаглерод  

Глобалните трендови што се користат во рамките на овој проект, со цел да се пресметаат 

проекциите за постојните политики и мерки (Референтно сценарио од Стратегијата за енергетика) 

покажуваат пораст од 70% на цената на гас, 174% на цената на нафта и 43%над цената на увозен 

јаглен во 2040 година споредено со 2018 година (Слика 62). Од друга страна, цените користени за 

пресметување на националните цели (Зелено сценарио од Стратегијата за енергетика) покажуваат 

пораст од 27% на цената на гас и 29% на цената на нафта, додека цената на увозен јаглен останува 

на исто ниво во текот на целиот период. 

Дополнително, се планира воведување на такса за СО2 во проекциите за постојни политики и мерки,    

во 2027 година во Македонија, со умерено зголемување од 68% во 2040 година во однос на 2027 

година. Во пресметките на националните цели, се предвидува дека таксата за CO2 ќе биде воведена 

многу порано, т.е. во 2023 година, со агресивно зголемување од четири пати во 2040 година во однос 

на 2023 година. 

Слика 62. Глобални енергетски трендови на цени на горива, 2018-2040 година 

 
Извор: Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година (Референтното сценарио се однесува на сегашните сценарија за политики, 

додека Зеленото сценарио ги применува политиките за одржлив развој на WEO 2017) 
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Во однос на цената на електричната енергија, HUPX се смета за референтен пазар во регионот, како 

еден од најстарите пазари, со највисоко ниво на истргувани количини. Просечната годишна цена на 

електричната енергија на овој пазар е во опсег од 35 EUR/МWh до 56 EUR/МWh за време 2010-2018 

година (Слика 63). Почнувајќи од 2016 година, во регионот беа отворени три дополнителни ден 

однапред пазари (CROPEX во Хрватска, SEEPEX во Србија и IBEX во Бугарија). Може да се 

забележи дека големопродажната цена на електричната енергија во Македонија ја следи цената на 

HUPX, пазарот ден однапред. За пресметување на проекциите со постојните политики и мерки, 

регионалната цена ќе се зголеми особено во периодот по 2027 година, кога се воведува такса за СО2 

во ова сценарио. 

Слика 63. Споредба на просечната годишна големопродажна цена на електричната енергија на 
пазарите ден однапред во регионот, со големопродажната цена на електричната енергија во 
Македонија 

 
Извор: HUPX, CROPEX, IBEX, OPCOM,  Стратегија за развој на енергетиката до 2040, анализа на проектниот тим 

 

iv. Трошоци за развој на технологии 
 

Производните цени на глобално ниво за ОИЕ технологиите се очекува да се намалат, особено за 

фотонапонските електроцентрали, кои во периодот 2000-2050 година се намалуваат за скоро 7 пати 

(Слика 64). Понатаму, специфичните трошоци за ветерните електроцентрали се намалуваат за 27% 

во истиот период. Се очекува незначителен пораст на трошоците за технологиите кај малите ХЕЦ. 

Од друга страна, се забележува зголемување на нивото на трошоци кај електроцентралите на јаглен 

и природен гас, за кои не се очекува да бидат технолошки напредни, освен во контекст на развој на 

технологии за зафаќање и складирање на јаглерод (CCS).  
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Слика 64. Производна цена по технологии за производство на електрична енергија, 2000–2050 година, 
EUR/MWh 

 
Извор: Стратегија за развој на енергетиката до 2040 гогина 

На Слика 65 се прикажани инвестициските трошоци по технологија, што се применуваат во моделот 

кој се користи за планирање на енергетиката во Македонија. Биогасот има најголеми инвестициски 

трошоци, додека сончевата ФН технологија е најевтината. Производствените трошоци на одредена 

технологија не зависат само од инвестициските трошоци, туку и во поголема мерка од националните 

околности, како што се брзината на ветерот и сончевата радијација, достапноста на домашен лигнит, 

биогасот и потенцијалот за биомаса. Имајќи го горенаведеново предвид, на Слика 66 се прикажани 

националните трошоци за производство по технологија во Референтното сценарио. Најевтини 

производствени трошоци имаат хидро електроцентралите, додека електраните на јаглен се најскапи 

во 2040 г. Највисоко намалување на производствените трошоци имаат ФН-електроцентрали, што е 

во согласност со глобалните трендови (Слика 64). Покрај тоа, во 2040 година производствените 

трошоци на ФН и ветерните електрани во Македонија се скоро исти како и цените на глобално ниво. 

Додека производствените трошоци на ОИЕ технологиите се исти во двете сценарија, како резултат 

на повисоки такси за CO2, во Зеленото сценарио (се користи за пресметка на националните цели), 

производствените трошоци во електроцентралите на јаглен и природен гас се повисоки отколку во 

Референтното сценарио (се користи за пресметка на проекциите со постојните политики и мерки). 

Слика 65. Инвестициски трошоци по 
технологија 

Слика 66. Производствени трошоци по 
технологија, референтно сценарио 

 
Извор: Влезни податоци од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  
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ДИМЕНЗИЈА ДЕКАРБОНИЗАЦИЈА 

2. Емисии на стакленички гасови и нивно намалување 

I. Трендови на тековни емисии на стакленички гасови и нивно намалување во рамките на 

ЕУ ЕТS, заемни напори и LULUCF сектори и различни сектори за енергија 

Емисиите на стакленички гасови и нивното намалување на национално ниво се проценуваат во 

согласност со Упатството за IPPU од 2006 година, поделено на следниве главни сектори: енергетика 

(вклучувајќи транспорт), индустриски процеси и користење на производи (IPPU), земјоделство, 

шумарство и други употреби на земјиштето (AFOLU) и отпад. Секој сектор вклучува индивидуални 

категории и подкатегории, идентификувани како извори (или понори) на емисиите, така што 

националниот инвентар беше развиен на ниво на подкатегорија. Најновите проценки според третиот 

BUR покажаа дека вкупните GHG емисии и понори (нето-емисии) во 2016 година се 8.021 Gg CO2-eq 

(вклучително и секторот AFOLU) (Слика 67), што претставува намалување од 34,6% во однос на 

нивото на емисија во 1990 година. Ова главно е резултат на намаленото производство на електрична 

енергија од јаглен, замената на горива (претходните енергенти за производство на електрична 

енергија и топлина се заменуваат со природен гас), а има и намалено индустриско производство 

особено по 2012 година. 

Слика 67. GHG емисии и понори (нето-емисии) по сектор (во Gg CO2-eq), 1990-2016 година 

 

 
Забелешка: Има флуктуации во нето-емисиите во 2000, 2007 и 2012 година, каде што може да се забележат зголемени емисии во 
секторот AFOLU (наместо понори) како резултат на засилените шумски пожари 
Извор: Извештај за национален инвентар (ИНИ) во третиот БУР, (февруари 2020 година) 

Ако не се земат предвид ублажувањата од секторот FOLU, тогаш вкупната емисија на стакленички 

гасови во 2016 година е 10.111 gG CO2-eq (или 19% помалку во однос на 1990 година). Најголемиот 

дел од учеството на емисиите потекнува од секторот енергетика (забележано во текот на целиот 

период) и претставува 73,7% во 2016 година, потоа следува земјоделството (без FOLU) со 11,8% и 

секторот IPPU со 8,5% и секторот отпад со 6% учество. 
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Слика 68. Емисии на GHG по сектор (in Gg CO2-eq), 1990-2016 година 

 
Извор: Извештај за национален инвентар (ИНИ) во третиот БУР, (февруари 2020 година) 

Во секторот енергетика, најголем удел на емисии има во категоријата енергетски индустрии, но 

нивниот удел се намали од 66,0% во 1990 година на 51,5% во 2016 година (Слика 69). Од друга 

страна, најголем пораст на удел има во секторот транспорт, од 8% во 1990 година на 28% во 2016 

година. Што се однесува до емисиите во секторот енергетика, по гасови, 97% од емисиите се емисии 

на СО2 во 2016 година (Слика 70). 

Слика 69. Емисии на GHG во секторот енергетика, 
по категории (во Gg CO2-eq) 

Слика 70. Емисии на GHG во секторот 
енергетика, по вид на гас (во Gg CO2-eq) 

 
Извор: Национален извештај за ублажување на климатските промени во третиот BUR 

II. Проекции за развој на секторите со постојни национални политики и мерки и политики 

и мерки на Унијата најмалку до 2040 година (вклучително и за 2030 година) 

Индикативните проекции на GHG емисиите кои ги користат постојните политики и мерки покажуваат 

дека има намалување за 38% во 2030 година, во однос на 1990 година, како што е прикажано на 

Слика 71. Важно е да се спомене дека во оваа бројка се вклучени и емисиите од увоз на електрична 

енергија, за да не се користи увозот на електрична енергија (МЕМО) како мерка за ублажување. Ова 

е клучно за соодветно пресметување на влијанието на секоја мерка за Македонија како увозно 

зависна земја. Емисиониот фактор за увезената електрична енергија се пресметува во Стратегијата 

за енергетика, како просек на произведена електрична енергија и емисии на СО2 на следниве земји: 

WB6, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Грција, Унгарија, Романија, Словачка и Словенија, користејќи 

ги резултати од моделот Power2Sim. Најголемата количина на емисии е  во секторот енергетика во 

текот на целиот период, со удел од 76% во 2030 година (со исклучок на секторот FOLU, каде има 
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понори). Подсекторот FOLU има апсорпции на емисии во текот на целиот проектиран период и тие се 

18 пати поголеми во 2030 година во однос на 1990 година. 

Покрај вкупните емисии на стакленички гасови, беа направени и проекции за емисиите без MEMO 

(Слика 72), бидејќи тие се користат за споредување на резултатите со другите земји и за целите на 

компатибилност со националниот инвентар на стакленички гасови. Овие резултати покажуваат уште 

поголемо намалување на вкупните емисии за 49% во 2030 година во однос на 1990 година, што е 

резултат на намалување на емисиите заради увозот на електрична енергија. 

Слика 71. Проекции за вкупните емисии до 
2040 година по сектори, со МЕМО 

Слика 72. Проекции за вкупните емисии до 2040 
година по сектори, без МЕМО 

 
Извор: Национален извештај за ублажување на климатските промени во третиот БУР 

3. Обновливи извори на енергија 

I. Тековно учество на обновливите извори на енергија во бруто финалната потрошувачка 

на енергија, во различни сектори (греење и ладење, електрична енергија и транспорт), 

како и по технологија во секој од овие сектори 

Со одлука 2018/2 на Министерскиот совет на Енергетската заедница од 2018 година, е определена 

целта на Македонија за ОИЕ со 23% учество на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка во 2020 

година. Учеството на Македонија во ОИЕ во 2018 година беше 18% и на Македонија и недостасуваа 

скоро 5% за исполнување на целта. Во 2010 година, учеството на ОИЕ во бруто финалната 

потрошувачка беше 16%, а во 2014, 2015 и 2017 година достигна скоро 20% (Слика 73). Она што е 

интересно е дека во 2018 година има намалување на учеството на ОИЕ за скоро 1,6%. Од друга 

страна, ако се земе предвид учеството на ОИЕ во производството на електрична енергија, може да 

се забележи дека таа постојано се зголемува и во 2018 година достигна 25% или 8 процентни поени 

повеќе отколку во 2010 година (Слика 74). Ова зголемување, пред сѐ, се должи на инвестициите во 

ОИЕ со повластени тарифи, но и поради намалената потрошувачка на електрична енергија како 

резултат на непостојаната работа на поголемите индустриски капацитети кои во одредени периоди 

целосно или делумно го намалија производството за да ги исполнат строгите еколошки норми. 

Уделот на ОИЕ се зголеми и во секторот греење и ладење, кој во 2018 година беше 31% односно се 

зголеми за скоро 5 процентни поени во однос на 2010 година. Ова поттикнува поставување на 

прашањето зошто доколку има зголемување на ОИЕ во производството на електрична енергија и во 

греење и ладење, има намалување на вкупната бруто потрошувачка? Падот се должи на брзото 

зголемување на потрошувачката во транспортниот сектор, што не е придружено со зголемување на 

учеството на ОИЕ во овој сектор. Затоа може да се заклучи дека транспортниот сектор ќе биде еден 

од најголемите предизвици за исполнување на целта за ОИЕ. 



 

144 

Покрај тоа, мора да се напомене дека топлинските пумпи, кои исто така можат да придонесат за 

зголемување на учеството на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија, не се вклучени во 

пресметките, како последица на непостоење на детални статистички податоци за нив. Според 

Годишниот извештај за имплементација на ЕЗ, Државниот завод за статистика (ДЗС) во областа на 

енергетиката е еден од најдобрите во регионот. Имплементацијата на секторот за статистика на 

Македонија е скоро завршена (98%). Сепак, постои потреба од донатор како ЕЗ или некој друг за да 

го поддржи ДЗС, за собирање податоци за топлинските пумпи во Македонија. Топлинските пумпи со 

одреден коефициент на корисно дејство (COP), се сметаат за обновливи извори на енергија и како 

такви може да имаат големо влијание во учеството на ОИЕ. 

Слика 73. Учество на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија, 2005-2018 година 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

Слика 74. Учество на ОИЕ во потрошувачка на финална енергија во секторот електрична енергија, 
греење и ладење и транспорт, 2005-2018 година 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

Што се однесува до учеството на ОИЕ по технологија, во секторот електрична енергија, може да се 

забележи дека до 2012 година, има 100% снабдување од хидро електроцентрали (Слика 75). Во 2018 

година, 91% од бруто финалната потрошувачка на енергија во секторот електрична енергија е од 

хидро електроцентрали, 5% ветер, 3% биогас и 1% ФН електроцентрали. Најголем пораст има кај 

ветерните електроцентрали, достигнувајќи максимум 7% во 2015 година. 
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Слика 75. Учество на ОИЕ по технологија во бруто финалната потрошувачка на енергија, сектор 
електрична енергија  

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

Технологии од ОИЕ што се користат во секторот греење и ладење во Македонија се технологии кои 

користат енергија од биомаса, од соларната енергија и од геотермалната енергија (Слика 76). 

Најголемо учество во бруто финалната потрошувачка на енергија во овој сектор е од биомаса, 

достигнувајќи 97% во 2018 година. 

Слика 76. Учество на ОИЕ по технологија во бруто финалната потрошувачка на енергија, сектор 
греење и ладење 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

Во транспортниот сектор, се користат мали количини на биогорива, со максимална вредност од скоро 

0,002 Mtoe во 2009 година (Слика 77). 

Слика 77. Технологија за ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија, сектор транспорт 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 
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II. Индикативни проекции за развој со постојните политики за 2030 година (со 

перспектива до 2040 година) 

Индикативните проекции покажуваат дека доколку се користат само постојните политики и мерки, 

учеството на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија може да достигне 31% во 2030 

година (Слика 78). Меѓутоа, доколку топлинските пумпи се вклучени во пресметките за учество на 

ОИЕ (во случај да се подобри процесот на собирање податоци за топлинските пумпи и ДЗС да го 

пресмета неговиот придонес), овој удел може да достигне поголема вредност од 33% во 2030 година. 

Во рамките на ова вкупно учество на ОИЕ, најголем дел зафаќа секторот греење и ладење, во кој 

37% е од обновливи извори на енергија. Покрај тоа, биомасата има најважна улога во овој сектор, со 

учество од 80% во 2030 година. Сепак, учеството на ОИЕ во секторот греење и ладење се намалува 

и достигнува 33% во 2040 година, главно заради константната потрошувачка на биомаса и бавниот 

напредок на топлинските пумпи и фотоволтаични и геотермалните технологии, придружени со 

зголемена потрошувачка на финална енергија во овој сектор. Од друга страна, учеството на ОИЕ во 

секторот електрична енергија се зголемува, со вредност од 49% во 2030 година и максимална 

вредност од 61% во 2040 година. Највисоко учество во овој сектор имаат ХЕЦ (71% во 2030 година), 

но има значително зголемување на учеството на сонцето (18% во 2030 година), ветерот (7% во 2030 

година) и биогасот (4% во 2030 година). Во секторот транспорт, исто така, има зголемување на 

учеството на ОИЕ, со вредност од 9% во 2030 година. Доколку дополнително, електричните возила 

се вклучат во пресметувањето на учеството на ОИЕ во секторот транспорт, тогаш овој процент 

достигнува 12% во 2030 година , каде најголемиот дел е повторно од биогоривата. 

Слика 78. Индикативни проекции за учеството на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на 
енергија, во различни сектори (греење и ладење, електрична енергија и транспорт), како и по 
технологија во секој од овие сектори 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим    



 

147 

ДИМЕНЗИЈА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

I. Тековна потрошувачка на примарна и финална енергија во економијата и по сектори 

(вклучувајќи ги секторите индустрија, домаќинства, услуги и транспорт) 

Анализираниот период 2005-2018 година, покажува дека Македонија веќе го започнала процесот на 

енергетска трназиција (Слика 79). До 2015 година, доминантно гориво во Македонија беше јагленот 

(претежно лигнит), кој во просек учествува со околу 45% од потрошувачката на примарна енергија во 

периодот 2005-2015 година. Сепак, неговото учество постојано се намалува, како резултат на 

намаленото производство на електрична енергија од лигнит, а во 2016 година за прв пат јагленот не 

е доминантно гориво во потрошувачката на примарна енергија. Дополнително, нема потрошувачка 

на сурова нафта по 2013 година. Од друга страна, зголемениот број на возила кој е резултат на 

транспортните политики и мерките во Македонија, ја зголеми потрошувачката на нафтени производи, 

притоа тие имаат најголем удел во периодот 2016-2018 година (во просек 39%). Потрошувачката на 

биомаса е константна во анализираниот период. Во периодот 2016-2018 година се забележува 

значително зголемување на потрошувачката на природен гас, како резултат на производството на 

електрична енергија од ТЕ-ТО на гас во Македонија. 

Вкупната потрошувачка на примарна енергија е намалена за 17% во 2018 година во однос на 2011 

година. Ова главно е резултат на замена на производството на електрична енергија од лигнит со: 

увоз на електрична енергија, производство од ТЕ-ТО на гас кои имаат поголема ефикасност, како и 

производство на електрична енергија од ОИЕ со повластени тарифи. Покрај тоа, намалената 

потрошувачка на енергија од секторот индустрија придонесува за целокупното намалување на 

потрошувачката на примарна енергија, заради примената на еколошки стандарди (еден голем 

индустриски капацитет сè уште е во процес на имплементација на овие стандарди). 

Слика 79. Потрошувачка на примарна енергија по гориво, 2005-2018 година 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

Потрошувачката на финална енергија не го следи истиот тренд како примарната потрошувачка на 

енергија (Слика 80). Потрошувачката на финална енергија останува стабилна и по 2012 година и 

покрај флуктуациите на индустријата и потрошувачката во транспортот. Сепак, во однос на 2005 

година, финалната потрошувачка на енергија во 2018 година е зголемена за 6%. Како и во случајот 

со примарната потрошувачка на енергија, зголемениот број на возила го прави дизелот доминантно 

гориво (34%) во финалната потрошувачка на енергија по 2016 година. 
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Слика 80. Потрошувачка на финална енергија по гориво, 2005-2018 година 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

Претходните заклучоци за секторот транспорт и индустрија за потрошувачка на примарна и финална 

енергија може да се покажат и со резултатите од потрошувачката на финална енергија по сектори 

(Слика 81). Јасно е дека потрошувачката во транспортниот сектор е драматично зголемена (со 

учество од 39% во 2018 година во потрошувачката на финална енергија) - повеќе од двојно во 2018 

година во однос на 2005 година. Спротивно на ова, комерцијалниот и секторот домаќинства ги 

намалија своите потрошувачки за околу 11% во 2018 година во однос на 2005 година, главно како 

резултат на мерките за енергетска ефикасност (подобрени градежни карактеристики и поефикасни 

технологии). 

Слика 81. Потрошувачката на финална енергија по сектор, 2005-2018 година 

 
Извор: ДЗС енергетски биланси од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 

II. Постоен потенцијал за примена на високоефикасна когенерација и ефикасно централно 

греење и ладење 

Резултатите од Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката покажуваат 

дека постои потенцијал за развој на когенерација и централен топлински систем во неколку градови. 

Од економска гледна точка, некои области се соодветни, а некои помалку погодни за проширување 

на централната мрежа. Еден од критериумите за проширување е постоењето на голема 

концентрирана потрошувачка на топлина, како што е случај со мапите за Скопје, Тетово, Куманово, 

Гостивар и Битола (Слика 46). 
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III. Проекции во врска со постојните политики, мерки и програми за енергетска 

ефикасност, како што е опишано во точка 1.2. (ii), за потрошувачката на примарна и 

финална енергија за секој сектор, најмалку до 2040 година (вклучително и за 2030 

година) 

Се предвидува дека примарната потрошувачка на енергија ќе се зголеми за 38% во периодот до 2040 

година во однос на 2017 година, потрошувачката на јаглен ќе остане речиси на исто ниво во текот на 

целиот период на планирање (Слика 82). Со цел да се исполнат зголемените потреби за примарна 

енергија, ОИЕ ќе го зголемат своето учество за 14 процентни поени. Исто така, природниот гас, 

првично користен за производство на електрична енергија, ќе се зголеми за 38% во 2030 година, во 

однос на 2017 година. Истовремено производството на електрична енергија од гас, како и од ОИЕ ќе 

го намали увозот на електрична енергија за 17% во 2030 година, во однос на 2017 година. 

Слика 82. Проекции за потрошувачка на примарна енергија 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  
Белешка: Со исклучок на финалната неенергетска потрошувачка  

Во проекциите со постојните политики и мерки, се претпоставува дека индустријата ќе работи со 

полн капацитет. Ова значи дека сите постојни индустриски капацитети ќе ги исполнат највисоките 

еколошки стандарди. Покрај тоа, стапката на раст на БДП главно ќе биде управувана од секторот 

индустрија. Ова речиси ќе ја удвои потрошувачка на финална енергија во овој сектор и ќе ја удвои 

потрошувачката на јаглен во 2030 година споредено со 2017 година (Слика 83, Слика 84). 

Електрификацијата на секторот греење и ладење, како и на транспортниот сектор ќе ја зголеми 

потрошувачката на електрична енергија за 32% во 2030 година во однос на 2017 година. 

Електрификацијата на секторот греење и ладење, како и подобрените енергетски карактеристики на 

зградите нема да дозволат зголемување на потрошувачката на финална енергија во секторот 

домаќинства (10% зголемување во 2030 година во однос на 2017 година), иако потребите за греење, 

ладење, готвење, осветлување итн. ќе се зголемат за 24% во 2030 година во однос на 2017 година. 

Потрошувачката на финална енергија ќе се зголеми за 27% во 2030 г., во однос на 2017 г., додека 

потрошувачката на примарна енергија ќе се зголеми за 16% во 2030 г., во однос на 2017 г.. Ова значи 

дека ќе се зголеми вкупната ефикасност на енергетскиот систем со употребата на поефикасни 

технологии. 

Целта на Македонија за EE е изразена во однос на BAU сценариото (детално објаснето во 

Стратегијата за енергетика, во делот за енергетска ефикасност), поради што спроведувањето на 

постојните мерки ќе ја намали потрошувачката на финална енергија за 10,3%, додека примарната 

енергија за 15,3% во 2030 година во споредба со BAU. Во апсолутни вредности, потрошувачката на 

примарна енергија во 2030 година е скоро на исто ниво, како што беше предвидено во студијата на 
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Енергетска заедница за пресметка на целите за ЕЕ, ОИЕ и стакленички гасови кои беа објавени во 

2019 година (2,86 Mtoe). 

 

Слика 83. Проекции за потрошувачка на финална 
енергија по гориво 

Слика 84. Проекции за потрошувачка на 
финална енергија по сектор 

 

 
Белешка: Со исклучок на финалната неенергетска потрошувачка  
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  
 

IV. Оптимално ниво за минимални барања за енергетски карактеристики кои 

произлегуваат од националните пресметки, во согласност со член 5 од Директивата 

2010/31/ЕУ 

За време на изработката на овој документ, Македонија сè уште не го поставила оптималното ниво на 

барања за минимални енергетски карактеристики. Сепак, според Програмата за работа 2019-2020 

година, на Координативната работна група за енергетска ефикасност
40

, во рамките на Енергетската 

заедница, договорните страни ќе применат методологија за пресметување на енергетските 

карактеристики на зградите и ќе обезбедат минимални барања за енергетска ефикасност за згради 

или градежни единици, кои ќе бидат поставени на начин со кој ќе се постигне оптимално ниво на 

цени. Во Македонија, во рамките на тековниот проект REEP Plus, во кој беше изготвен Законот за ЕЕ, 

се планира да се развие методологија и софтвер за пресметка, како и да се постават минималните 

стандарди за енергетска ефикасност. 

  

                                                      
40

https://www.energy-community.org/dam/jcr:fb86f45f-ed6e-488f-8978-6d3ddaa074fd/EECG_WP_2019_2020.pdf  

https://www.energy-community.org/dam/jcr:fb86f45f-ed6e-488f-8978-6d3ddaa074fd/EECG_WP_2019_2020.pdf
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ДИМЕНЗИЈА ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ 

I. Тековен енергетски микс, домашни енергетски ресурси, зависност од увоз вклучувајќи 

и релевантни ризици 

Во енергетскиот микс од домашните ресурси, во Македонија, доминантни се лигнитот, биомасата и 

во зависност од хидрологијата, производство на електрична енергија од хидро електроцентрали 

(Слика 85). Очигледно е дека има потреба од диверзификација на домашните ресурси, заради 

доминантната улога на лигнитот во системот, што може да претставува потенцијален ризик во 

блиската иднина во отсуство на лигнит или воведување на такса за СО2. Домашното производство во 

периодот 2005-2012 година е скоро на исто ниво, со многу мали варијации. Почнувајќи од 2012 

година, домашното производство е намалено за повеќе од 30% во 2018 година, главно како резултат 

на намалување на производството на електрична енергија од лигнит. 

Од друга страна, со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, увозот на електрична 

енергија се зголемува, затоа што поголемиот дел од претпријатијата учествуваат на отворениот 

пазар и не се должни да купуваат електрична енергија од домашно производство. Во периодот од 

2005-2015 година, увозот на електрична енергија е зголемен за скоро 60%, но во периодот 2015-2018 

година е намален за 24% како резултат на повисокото производство на електрична енергија од 

централите на гас TE-TO, како и затворање на некои индустриски капацитети што треба да ги 

исполнат еколошките стандарди. 

Севкупната зависност од увозот е скоро 60% во последните три години од анализираниот период, 

што е за околу 17% процентни поени повеќе од 2005 година. Доколку оваа, веќе голема увозна 

зависност продолжи да се зголемува, може да претставува ризик за земја како Македонија, затоа 

што тоа може да има влијание врз финансискиот пазар и целокупната економија на земјата. 

Слика 85. Тековен енергетски микс според домашните ресурси и увозот, како и зависноста од увоз, 
2005-2018 година 

 
Извор: ДЗС енергетски биланс од МакСтат базата на податоци, анализа на проектниот тим 
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II. Проекции за развој со постојни политики и мерки најмалку до 2040 година 

(вклучително и за 2030 година) 

Потенцијалните ризици, споменати во претходниот дел, беа земени предвид при процесот на 

подготовка на Стратегијата за енергетика. Всушност, домашното производство е зголемено за околу 

25% во 2030 година во однос на 2017 година (Слика 86). Дополнително, домашното производство е 

диверзифицирано, главно со воведување повеќе ОИЕ за производство на електрична енергија што 

ќе го зголеми нивниот удел за скоро 20 процентни поени во 2030 година, во однос на 2017 година. 

Агресивната инвестиција во ОИЕ за производство на електрична енергија ќе доведе до стабилен 

нето-увоз на горива во период 2020-2030 година. Понатаму, мерките за енергетска ефикасност, како 

и електрификацијата на транспортниот сектор ќе придонесат за намалување на зависноста од увоз, 

така што во 2030 година е намалена за 5 процентни поени во однос на 2017 година. 

  

Слика 86. Проекции за енергетскиот микс според домашните ресурси и увозот, како и зависноста од 
увоз  

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 
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ДИМЕНЗИЈА ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА 

ЕНЕРГИЈА 

1.  Интерконективност на електрична енергија  

I. Тековно ниво на интерконекција и главни интерконектори 

Системот за пренос на електрична енергија во Македонија е добро поврзан со системите на 

соседните земји на напон од 400 kV и 110 kV (Слика 87). Постојат пет интерконекции на 400 kV со: 

 Србија (ТС Штип 1 – ТС Врање 4), со должина од 70.2 km, пуштена во употреба во 2015 г. 

 Грција (ТС Битола 2 – ТС (Овчарани, наречено и Мелити), со должина од 17.3 km, пуштена во 
употреба во 2007 г. 

 Грција (ТС Дуброво – ТС Солун), со должина од 54.7 km,  пуштена во употреба во 1978 г.  

 Косово (ТС Скопје 5 – ТС (Урошевац, наречен и Феризај), со должина од 22.7 km, пуштена во 
употреба во 1978 г. 

 Бугарија (ТС Штип 1 – ТС Могила), со должина од 71.3 km, пуштена во употреба во 2009 г. 

Покрај тоа, со Бугарија има 2 интерконектори на 100 kV: 

 ТС К. Паланка –ТС Скакавица,  со должина од 12.8 km, пуштена во употреба во 1994 г. и 

 ТС Сушица – ТС Петрич, со должина од 11.1 km, пуштена во употреба во 1979 г. 

Слика 87. Инфраструктура за пренос на електрична енергија, која ги вклучува и интерконекциите на 
Македонија 

 
Извор: Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година 

Во 2018 година, електричната енергија влезена во македонскиот електроенергетски систем од 

соседните земји изнесуваше 4.145 GWh, додека во 2019 година се зголеми на 4.733 GWh. Заедно со 

домашното производство, како и електричната енергија од дистрибутивниот систем, вкупниот влез на 

електрична енергија во преносната мрежа изнесуваше 9,124 GWh во 2018 година и 9.948 GWh во 
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2019 година. Од друга страна, вкупниот пренос на електрична енергија од Македонија до соседните 

системи беше соодветно 2.223 GWh и 2.908 GWh во 2018 и 2019 година. 

Интерконективноста на македонскиот електропреносен систем е на многу високо ниво, од околу 85%, 

како што е прикажано во Дел 2, Слика 51. Ова големо ниво на интерконективност главно е резултат 

на инвестициите во електропреносниот систем, што е од суштинска важност не само за Македонија, 

туку и заради нејзината географска локација во центарот на Балканскиот Полуостров, за целиот 

регион.  

II. Барања за проекции за експанзија на интерконектори (вклучително и за 2030 година) 

Според претходнонаведеното, Македонија е поврзана со сите соседни земји, освен со Албанија. За 

таа цел, МЕПСО во февруари 2020 година, потпиша договор за изградба на далновод на напонско 

ниво од 400 kV, што ќе овозможи поврзување на електропреносните системи на Албанија и 

Македонија. Овој далновод е од особено значење, не само за Македонија, туку и за целиот регион и 

е исто така, дел од PECI листата. Тој ќе овозможи поврзување помеѓу Бугарија, Албанија и преку 

Црна Гора со Италија, што ќе придонесе за поврзување на два различни регионални пазари. Во 

рамките на проектот, покрај изградбата на далноводот, се планира да се изгради 400/110 kV 

трафостаницата во Охрид. Вкупната инвестиција на проектот е 35 мил. евра. Се очекува во 

наредните две до три години далноводот да биде изграден и оперативен. 

2. Инфраструктура за пренос на енергија  

I. Клучни карактеристики на постојната преносна инфраструктура за електрична енергија 

и природен гас 

Севкупната електропреносна мрежа е со должина на далноводи од 577 km на 400 kV и 1.601 km на 

110 kV . Македонскиот електропреносен систем оператор (МЕПСО) управува со далноводи од 2.212 

km. Далноводите од 400 kV формираат прстен и го поврзуваат најголемиот производител на 

електрична енергија, ТЕЦ Битола, директните потрошувачи и ја поврзуваат Македонија со соседните 

земји. Мрежата на 110 kV е добро развиена и ги поврзува големите хидроцентрали, ТЕЦ Неготино и 

другите производители со сите градски и индустриски области (Слика 87). Врската помеѓу 400 kV и 

110 kV се реализира преку пет трансформатори: Скопје 4, Скопје 5, Битола 2, Дуброво и Штип. 

Во Стратегијата за реконструкција/ревитализација на електропреносната мрежа е констатирано дека, 

иако просечната старост на линиите е: 

 42,2, според годината на пуштање во употреба, 

 41,8, според годината на пуштање во употреба и должината на линиите, 

 30,3, според годината на последната реконструкција,  

 30,8, според годината на последната преземена акција, имајки ја предвид и должината на 
далноводите 

мрежата е добро одржувана, што директно се одразува на проценката на мрежните параметри.  

Во однос на гасната преносна инфраструктура, Македонија има само една интерконекција, со 

Република Бугарија. Влезната точка е на Деве Баир на границата со Бугарија и се протега преку 

Крива Паланка, Кратово и Куманово до Скопје (Слика 88). Инсталираниот капацитет на гасоводот е 

800 милиони nm3/годишно под работен притисок од 54 бари и дијаметар на главната линија од 530 

mm. Капацитетот може да се зголеми на 1.200 милиони nm3/годишно со изградба на мерно 

регулациона станица (МРС) на првиот дел од главниот гасовод. Максималниот капацитет на проток 

на главниот гасовод е 180,000 nm3/час. Овој гасовод го управува АД ГА-МА, која има лиценца за 

пренос и управување со системот за пренос на природен гас. ГА-МА, во 2018 година објави дека 253 

милиони nm3 природен гас биле внесени во македонскиот систем за пренос на природен гас од 

Бугарија. Иако годишниот капацитет на гасоводот користи 32%, постои голема нерамнотежа во 
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месечната потрошувачка на природен гас. Во зимските месеци, кога поголемиот дел од природниот 

гас се користи за производство на електрична енергија и топлина, искористувањето на гасоводот 

достигнува до 80%. 

АД ГАМА е одговорна само за гасоводот од Крива Паланка, Кратово и Куманово, кон Скопје, како и 

гасоводниот прстен околу Скопје, додека АД Национални енергетски ресурси е одговорно за 

изградба на новите гасоводи во Македонија. До 2019 година беа изградени два дополнителни 

гасоводи: 

1. Клечовце - МРС 5 (Штип), со должина од 61 km и дијаметар од 500mm, изграден во 2016 
година (светло сина линија на Слика 88), и  

2. МРС 5 Штип) - Неготино, со должина од 38 km и дијаметар од 500mm, изграден во 2019 
година (виолетова линија во Слика 88). 

Слика 88. Систем за пренос на природен гас во Македонијa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Годишен извештај на РКЕ 2018 година, анализа на проектниот тим  

II. Барања за проекции за мрежна експанзија најмалку до 2040 година (вклучително и за 

2030 година) 

За да се оддржат добрите перформанси, Стратегијата за реконструкција/ревитализација на 

електропреносната мрежа дава детален план за реконструкција. Овој план е поделен во три 

периоди: од 2025 до 2030 година, вкупната должина на далноводите од 172,3 km треба да се 

реконструира со инвестициски трошоци од 15,9 мил. евра, од 2030 до 2035 година, вкупната должина 

на далноводите од 201,2 km треба да се реконструира со инвестициски трошоци од 14,7 мил. евра и 

од 2035 до 2040 година, вкупната должина на далноводите од 189,9 km треба да се реконструира со 

инвестициски трошоци од 17 мил. евра. Деталниот список на проектите, како и должината и 

инвестициите по проекти се дадени во Табела 3. 

Табела 6. Проекти за преносната мрежа на електрична енергија во периодот 2025-2040 година 

Линија Должина(km) 
Инвестиции 

(мил. евра) 

Сопотница - Битола 30.7 2.5 

Косово 
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Кичево - Сопотница 33.3 2.7 

Осломеј - Кичево 15 1.1 

Осломеј - Гостивар 36.5 2.9 

Струмица1 - Струмица 2 1.9 0.2 

Валандово - Струмица 2 15.6 1.8 

Дуброво - Валандово 39.3 4.7 

 Вкупно (2025-2030 г.) 172.3 15.9 

Осломеј - Самоков 17.5 2.01 

Гостивар - Јегуновце 36.9 2.21 

Вруток - Шплиље 45.6 3.19 

Глобочица - Струга 32.4 2.27 

Вруток - Полог 15.3 1.68 

Шпиље - Глобочица 13.5 0.81 

Тиквеш - Кавадарци 8.1 0.65 

Ѓорче Петров - Скопје 1 11.1 0.67 

Скопје - Ѓорче Петров 20.8 1.25 

Вкупно (2030-2025 г.) 201.2 14.74 

Штип 1 - Кочани 27.8 1.95 

Штип 1 - Штип 2 5.4 0.38 

Радовиш - Берово 38.3 3.83 

Бучим - Радовиш 10.5 0.74 

Кратово - Пробиштип 17.5 1.93 

Скопје 4 - Бунарџик 19.4 2.04 

Битола 1- Битола 2 13 1.30 

Битола 1- Битола 2 13 1.30 

Кавадарци - Прилеп 1 44 3.52 

Вкупно (2030-2025 г.) 188.9 16.97 

Извор: МЕПСО,  Стратегијата за реконструкција/ревитализација на електропреносната мрежа, анализа на проектниот тим 

Државата има амбициозен план за гасификација. Во 2020 година, Национални енергетски ресурси 

треба да ги заврши двата дополнителни гасоводи : 

1. Неготино (Кавадарци)-Битола, со должина од 92 km и дијаметар од 500mm, 90% треба да се 
доврши до јуни 2020 (зелена линија во Слика 88) 

2. Скопје-Тетово-Гостивар, со должина од 76 km и дијаметар од 500mm, со дополнителен вод 
до Тетово со должина од 10 km и дијаметар од 150 mm, 53.1% треба да се доврши до 
ноември 2019 (жолта линија Слика 88). 

Се очекува во блиска иднина да се започне со изградба на три дополнителни гасоводи: 

1. Гостивар – Кичево, со должина од 34 km, во процес на обезбедување дозвола за градење (да 
се заврши до 2022 година) 

2. Свети Николе – Велес, со должина од 32 km, во процес на подготовка на проектна 
документација (да се заврши до 2023 година) 

3. Кичево – Охрид (да се заврши до 2025 година) 

4. Битола – Охрид (да се заврши до 2025 година) 

5. МРС 5 (Штип) - Радовиш - Струмица, со должина од 60 km 
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3. Пазари на електрична енергија и природен гас, цени на 

енергија 

I. Тековна состојба на пазарот на електрична енергија и природен гас, вклучувајќи ги и 

цените на енергијата  

Со усвојувањето на Законот за енергетика во 2018 година, севкупниот пазар на електрична енергија 

стана либерализиран. Според Регулаторната комисија за енергетика, во 2018 година 47,5% од 

електричната енергија се откупува на отворен пазар, додека во 2019 година овој процент изнесувал 

49,1%. Иако, има зголемување на процентот на откупената електрична енергија на отворен пазар, 

треба да се напомене дека одредени индустриски субјекти кои купуваат електрична енергија на 

отворен пазар, работат со намален капацитет или воопшто не работат (заради еколошки стандарди). 

Доколку овие капацитети се вклучат во пресметките, тогаш овој процент е уште поголем (околу 60%).  

По усвојувањето на Законот за енергетика, сите подзаконски акти со кои се регулира 

функционирањето на пазарот на електрична енергија беа усвоени од Регулаторната комисија за 

енергетика и МЕПСО. Ова вклучува правила на пазар, правила за балансирање и правила за 

снабдување со електрична енергија и природен гас, како и правила за снабдување со топлинска 

енергија. 

Во делот за електрична енергија, операторот на пазар, кој функционираше во рамките на МЕПСО, 

беше одвоен како независно претпријатие, со цел МЕПСО да се сертифицира како оператор на 

електроенергетскиот преносен систем. Во законот за енергетика постојат две опции за назначување 

на оператор за организирање и управување со пазарот на електирична енергија. Првиот е Владата 

да го назначи операторот на пазар како оператор за организирање и управување со пазарот, а 

втората е да спроведе тендерска постапка со цел да избере компанија која ќе ја извршува улогата на 

оператор за организирање и управување со пазарот. Владата со уредба го назначи операторот на 

пазар како оператор за организирање и управување со пазарот на електрична енергија. Сепак, 

процесот на воспоставување организиран пазар сè уште е во тек. 

Во Македонија има 62 правни лица со лиценца за трговија и 31 правно лице со лиценца за 

снабдување. Во 2018 година, на пазарот на големо имало 24 активни учесници-фирми, од кои ГЕН-И 

продажба и ЕВН Трејдинг учествувале со повеќе од 50% од вкупната продажба на електрична 

енергија (Слика 89). Од друга страна, големите и малите потрошувачи беа снабдувани од 18 активни 

снабдувачи/трговци во 2018 година (Слика 90). EDS Скопје имаше скоро 50% учество на овој пазар, 

по што следи ЕВН Снабдување со 28%. 

Слика 89. Просечно учество на снабдувачи и трговци на пазарот на големо со електрична енергија, 
2018 година 

 
Извор: Годишен извештај на РКЕ 2018 година, анализа на проектниот тим 

Слика 90. Просечно учество на снабдувачи и трговци на отворениот пазар (големи и мали 
потрошувачи) на електрична енергија, 2018 година 
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Извор: Годишен извештај на РКЕ 2018 година, анализа на проектниот тим 

Цената на електричната енергија на пазарот на големо во Македонија се зголеми за околу 30% во 

периодот 2016-2018 година. Во 2018 година, цената на електричната енергија на пазарот на големо 

беше околу 54 EUR/MWh што е околу 4 EUR/МWh пониска од малопродажната цена (Слика 91). 

 

Слика 91. Просечна цена на пазарите на мало и на големо во Македонија 

 
Извор: Годишен извештај на РКЕ 2018 година, анализа на проектниот тим 

Цената на електричната енергија во домаќинствата, во анализираниот период (2010-2018), е 

најевтина во однос на цената за другите видови на категории на потрошувачи (Слика 92). 

Просечната цена на електричната енергија во периодот 2010-2018 година е зголемена за 27% 

достигнувајќи 66,3 EUR/MWh. Највисоката цена на електричната енергија е постигната во 2015 

година, скоро 70 EUR/MWh. Во последните две години од анализираниот период, просечната цена се 

намалува главно како резултат на воведување на евтина тарифа во текот на денот. Цената за 

потрошувачите поврзани на 35 kV (главно индустриски субјекти) во 2018 година е околу 80 EUR/MWh, 

што е за 50% повеќе во однос на нивото во 2010 година. Највисока цена ја плаќаат потрошувачите од 

тарифна категорија II (140 EUR/MWh). 
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Слика 92. Цени на електрична енергија, според видот на категорија на потрошувачи поврзани со 
дистрибутивната мрежа, 2010-2018 година 

 
Извор: Годишен извештај на РКЕ 2010-2018 година, анализа на проектниот тим 

Пазарот на природен гас во Македонија е целосно либерализиран почнувајќи од 1.1.2015 година. 

Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува само тарифите за пренос и дистрибуција на 

природен гас. 

На пазарот на големо на природен гас, следниве учесници дејствуваат независно во 

снабдување/трговија со природен гас од увоз: 

 Топлани (во градот Скопје), 

 Термоелектрани-топлани 

 Други трговци 

Со зголемувањето на производството на електрична енергија од гасни електрани, ТЕ-ТО во 

Македонија во периодот од 2012-2018 година, количината на природен гас кој се тргува е скоро 

двојно зголемена во последните две години (Слика 93). Понатаму, доминантниот удел на Макпетрол 

АД Скопје пред 2012 година, е намален на 25% во 2018 година, додека преостанатиот дел е од 

комбинираните термоелектрани-топлани. 

Слика 93. Пазарен удел на учесниците на пазарот на големо, 2011-2018 година  

 
Извор: Годишен извештај на РКЕ 2010-2018 година, анализа на проектниот тим 

На малопродажниот пазар на природен гас, доминантен снабдувач е МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС (81% 

во 2018 година), кој ги снабдува потрошувачите поврзани со системот за пренос на природен гас во 

Скопје (Слика 96). Потрошувачите поврзани со дистрибутивните гасни системи (Куманово, Струмица 

и ДТИРЗ) ги снабдуваат компаниите: КУМАНОВО-ГАС Куманово, СТРУМИЦА-ГАС Струмица и 

ДТИРЗ Скопје, кои според законот се исто така оператори на дистрибутивните системи. 
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Слика 94. Пазарен удел на учесниците на пазарот на мало, 2018 година  

 
Извор: Годишен извештај на РКЕ 2018 година, анализа на проектниот тим 

Просечната цена на природниот гас на пазарот на големо во Македонија во периодот 2017-2018 

година е помеѓу 24 и 33 EUR/MWh (Слика 95). 

Слика 95. Просечна месечна цена на природниот гас на пазарот на големо, 2017-2018 година  

 
Извор: Годишен извештај на РКЕ 2017-2018 година, анализа на проектниот тим 

Во однос на крајната цена на гас за потрошувачите, има флуктуации во периодот 2014-2018 година  

(Слика 96). Цената за сите други потрошувачи, освен домаќинствата во периодот 2014-2018 година, 

се движи од 26 до 50 EUR/MWh. Во 2017 година, и во првата половина на 2018 година, оваа цена 

има најниски вредности. Домаќинствата во последните неколку години почнаа да трошат природен 

гас од дистрибутивната мрежа, а просечната цена во втората половина на 2018 година достигна 51 

EUR/MWh. 

Слика 96. Цени на гас во период од 6 месеци според вид на потрошувач, 2014-2018 година 
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II. Проекции за развој со постојни политики и мерки најмалку до 2040 година 

Проекциите на цените на електричната енергија за потрошувачите се темелат врз предвидениот 

технолошки микс, како и трендовите на регионалните цени на електричната енергија и намаленото 

ниво на потрошувачи (особено малите и средни претпријатија) снабдувани од универзалниот 

снабдувач. Затоа, се претпоставува дека цената на електричната енергија за домаќинствата ќе биде 

малку зголемена во периодот 2020-2025 година, додека по 2025 година таа ќе биде малку повисока 

од секторот на МСП (комерцијална и друга индустрија), достигнувајќи околу 153 EUR/MWh. Треба да 

се напомене дека оваа цена за секторот домаќинства е за високата тарифа (Слика 97). 

Се предвидува дека цените на природниот гас за Македонија ќе ги следат регионалните трендови 

(Слика 62). Врз основа на овие трендови и историските вредности за цени на природен гас кај 

различни потрошувачи, се предвидува дека цената на гасот за домаќинствата ќе достигне околу 50 

EUR/МWh (зголемување од 71% во 2040 година во однос на 2020 година), Слика 98Слика 95. За 

потрошувачите од комерцијалниот сектор ќе има слична цена како потрошувачите на домаќинствата. 

Понатаму, цената за индустрискиот сектор е пониска (за околу 5 EUR/MWh на годишно ниво) 

споредено со другите два сектори во текот на целиот период и достигнува околу 45 EUR/MWh во 

2040 година (85% повисока отколку во 2020 година). 

Слика 97. Проектирани цени на електрична енергија според вид на потрошувач  

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  

 

Слика 98. Проектирани цени на природен гас според вид на потрошувач 
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ДИМЕНЗИЈА ИСТРАЖУВАЊЕ, ИНОВАЦИИ 

И КОНКУРЕНТНОСТ  

I. Тековна состојба во секторот нискојаглеродни технологии и до можен степен, позиција 

на состојбата на глобалниот пазар (анализата треба да се изврши на ниво на Унијата 

или на глобално ниво) 

Во моментов во Северна Македонија има ограничен број производители на нискојаглеродни 

технологии. Како и да е, нискојаглеродната транзиција може да ги стимулира малите и средните 

претпријатија да се вклучат на овој пазар. Повеќето МСП во секторот енергетика нудат само услуги 

за инсталација, главно за ОИЕ и ЕЕ (Слика 99). Затоа, постои значителен потенцијал за 

проширување на нискојаглеродните и енергетски ефикасните решенија, почнувајќи од фазата на 

демонстрација, сè до пазарот на обновливи енергетски технологии и поголема заштеда на енергија. 

Слика 99. Придонес на МСП за развој на енергетиката во синџирот на вредности во Северна 
Македонија 

  

II. Тековно ниво на јавно и, кога е достапно, приватно истражување и вложување во 

нискојаглеродни иновации, тековен број на патенти и тековен број на истражувачи  

Северна Македонија е категоризирана како „скромен иноватор“
41

. Иако анализата прикажува засилен 

извоз на средни и високи технологии и зголемени јавни инвестиции за истражување и развој, 

вкупната потрошувачка за истражување и развој (R&D) како процент од БДП останува значително 

ниска, т.е. 0,4% трошок за истражување и развој, од вкупниот БДП. Според Евростат, расходите за 

истражување и развој (GERD)
42

 во Северна Македонија во 2018 година се проценуваат на 39.07 мил. 

ЕУР, а најголем дел се реализирани во секторот високо образование (58%) и секторот претпријатија 

(30,6%), додека остатокот е во државниот сектор (9,8%) и приватниот непрофитен сектор (1,6%). 

Нема достапни конкретни податоци за тоа колку од овие расходи се поврзани со нискојаглеродни 

технологии. Во рамките на Стратегијата за иновации 2012-2020 година, како и Програмата за 

економски реформи 2018-2020, изработена од Владата, употребата на ОИЕ и зајакнувањето на 

енергетската ефикасност се еден од главните приоритети на Владата и стратешките цели. 

                                                      
41

 European Innovation Ranking List, 2019  
42

 Еврпстат, База на ппдатпци: Наука и технплпгија - Статистика за истражуваое и развпј 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdfund&lang=en 
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Според третиот БУР
43

, најголем дел од финансирањето за истражување и иновации поврзани со 

климатските промени (и сектотот енергетика) е обезбеден со механизми за финансирање на ЕУ и 

УНФЦЦЦ. 

Според механизмите на ЕУ, земјата има право да учествува во програмите Хоризонт 2020, COSME, 

ЦЕФ, Еразмус+ и IPA. Од аспект на енергија и клима најсуштински е Хоризонт 2020, кој е најголемата 

програма за истражување и иновации на ЕУ досега, со скоро 80 милијарди евра расположливи за 

финансирање на истражување и развој за повеќе од 7 години (2014 до 2020 година). Во периодот 

2014-2019 година, 44% од вкупните придонеси на ЕУ во рамките на Хоризонт 2020 за Северна 

Македонија
44

 беа поврзани со проекти насочени кон различни теми од енергетска област. Најголем 

дел од трошоците беа искористени за следниве теми: безбедна, чиста и ефикасна енергија 2,85 

милиони евра (19 учесници), климатска акција, ефикасност на ресурси во животната средина и 

суровини 1,11 мил. ЕУР (5 учесници) и паметен, зелен и интегриран транспорт 0,12 мил. ЕУР (2 

учесника). Во однос на вклученоста на секторите, поголемиот дел од трошоците ги искористи 

приватниот сектор 2,75 мил. ЕУР, високото образование 2,55 мил. ЕУР, организација за истражување 

и јавен сектор 1,11 милиони евра. Од приватниот сектор, само еден субјект од МСП учествуваше со 

искористени нето-придонеси од 1,28 мил.ЕУР. 

Финансискиот механизам според Конвенцијата на УНФЦЦЦ обезбедува финансиски ресурси 

(грантови и заеми) за да им помогне на земјите во развој да ги исполнат своите цели во согласност 

со меѓународните конвенции и договори за животната средина. Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ) и 

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) се два оперативни субјекти на овој финансиски механизам. 

Списокот на одобрени и реализирани проекти на ГЕФ во Северна Македонија вклучува четири 

проекти за климатски промени (со неактивна распределба на буџет од 2 милиони УСД). Земјата исто 

така заедно со Зелениот климатски фонд го финансира проектот Грин сити фасилити (Green cities 

facility)
45

, заедно со осум други земји. Целта на проектот е да се овозможи транзиција на градовите 

кон нискојаглероден развој со минимално влијание врз животната средина и максимална поддршка 

на природното опкружување (со вклучување на енергетската ефикасност во градежништвото, 

транспортот, намалувањето на отпадот, управувањето со водите и зеленото планирање). 

Земјата исто така добива средства за истражување и развој во областа на енергетиката и 

климатските промени од меѓународни донатори, национални јавни донатори и приватниот сектор. 

Достапните меѓународни донаторски фондови кои историски ги поддржуваа проектите поврзани со 

енергијата и климата, како што се ЕБОР, ЕИБ, ЕУ фондови, УНДП, KfW банка, УНИДО, УСАИД, 

Светска банка, се недоволно искористени како резултат на слабите организациски структури, 

несоодветните вештини и ограничените капацитети и ресурси. 

На национално ниво, Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР), како јавен фонд за малите и 

средни претпријатија, нуди техничка помош преку технолошки акцелератори и обезбедува 

кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, кофинансирани грантови за 

новосоздадени стартап и спиноф компании, како и кофинансирани грантови и условени заеми за  

комерцијализација на иновации во различни сектори. ФИТР финансираше 63 проекти поврзани со 

климатските промени, главно, во рамките на инструментите за комерцијализација на иновации, за 

развој на технологии и за понатамошен развој на стартап компании, со финансиска поддршка и 

кофинансирање од 7,55 мил. евра. 

 

 

 

                                                      
43

 Трет БУР, Текпвен статус за трансфер на истражуваое, развпј, инпвации и технплпгија ппврзан сп климатските прпмени 
вп Република Северна Македпнија - Извештај за брза прпценка 
44

 Кпнтрплна табла „Хпризпнт 2020“ - Северна Македпнија (ппследнп пристапуваое вп април 2020 гпдина) 
45 https://www.greenclimate.fund/document/green-cities-facility 

https://www.greenclimate.fund/document/green-cities-facility
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III. Разграничување на елементите, кои ги сочинуваат трите главни ценовни компоненти 

кај постојните цени (за енергија, за мрежарина и даноци / давачки)   

Тековната состојба на пазарот на електрична енергија и природен гас во земјата, вклучувајќи ги и 

цените за енергија се опишани во делот за внатрешен пазар на енергија. 

Разграничувањето на цените на електричната енергија за потрошувачите-домаќинства во 2019 

година (податоци за две полугодија) според ценовни компоненти за различно ниво на годишна 

потрошувачка на електрична енергија се прикажани во Табела 7. Истото разграничување, но за  

крајните потрошувачи, освен домаќинствата е претставено во Табела 8. Пресметките ги вклучуваат 

сите крајните потрошувачи, освен домаќинствата (приклучени директно на преносната мрежа и 

потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа), на регулираниот и на нерегулираниот пазар 

на електрична енергија. 

Табела 7. Просечни цени на електричната енергија за домаќинствата 

Група крајни 
потрошувачи 

Годишна 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 
во KWh 

Цени во EUR/kWh 

енергија и 
снабдување 

 

мрежни трошоци 
без 
ДДВ 

со 
ДДВ 

енергија и 
снабдување 

мрежни трошоци 
без 
ДДВ 

со 
ДДВ 

пренос дистрибуција пренос дистрибуција 

најниска највисока (I-VI) 2019 (VII-XII) 2019 

Д1 < 1000 0.049 0.003 0.016 0.068 0.080 0.046 0.003 0.019 0.068 0.080 

Д2 1000 <2500 0.049 0.003 0.015 0.067 0.079 0.046 0.003 0.018 0.067 0.080 

Д3 2500 <5000 0.049 0.003 0.014 0.066 0.078 0.046 0.003 0.018 0.067 0.079 

Д4 5 000 <15 000 0.049 0.003 0.013 0.065 0.077 0.046 0.003 0.018 0.067 0.079 

Д5 ≥15 000 0.049 0.003 0.014 0.066 0.078 0.046 0.003 0.019 0.068 0.080 

просек 0.049 0.003 0.014 0.066 0.078 0.046 0.003 0.018 0.067 0.079 

Извор: ДЗС база на податоци МакСтат 

Табела 8.  Просечни цени на електричната енергија за крајните потрошувачи, освен домаќинствата 

Група крајни 
потрошувачи 

Годишна 
потрошувачка 
на електрична 

енергија 
во KWh 

Цени во EUR/kWh 

енергија и 
снабдување 

мрежни трошоци 

без 
ДДв 

со 
ДДВ 

енергија и 
снабдување 

мрежни трошоци 

без 
ДДВ 

со 
ДДВ 

пренос дистрибуција пренос дистрибуција 

најниска највисока (I-VI) 2019 (VII-XII) 2019 

И1 < 20  0.049 0.003 0.069 0.122 0.144 0.053 0.003 0.068 0.124 0.147 

И2 20 <500 0.055 0.003 0.031 0.089 0.105 0.057 0.003 0.031 0.091 0.107 

И3 500 <2000 0.058 0.003 0.007 0.069 0.081 0.062 0.003 0.008 0.073 0.087 

И4  2 000  <20 000 0.061 0.003 0.005 0.069 0.082 0.065 0.003 0.005 0.073 0.087 

И5 20 000  < 70 000 0.063 0.003 0.002 0.068 0.081 0.063 0.003 0.003 0.069 0.082 

И6 70 000   <150 000 0.063 0.003 0.000 0.067 0.079 0.074 0.003 0.000 0.076 0.090 

И7 ≥150 000  0.055 0.003 0.000 0.059 0.069 0.059 0.003 0.001 0.062 0.074 

Извор: ДЗС база на податоци МакСтат 
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Производителите на електрична енергија и топлинска енергија (ТЕ-ТО и топлани) имаат доминантно 

учество од 82% во потрошувачката на природен гас во земјава во 2019 година, а потоа следуваат 

индустриските потрошувачи (главно од металопреработувачката индустрија) со удел од 16%. 

Останатиот удел го имаат потрошувачите приклучени на системите за дистрибуција. 

Разграничувањето на цените на природен гас за крајните потрошувачи, освен домаќинства во 2019 

година (податоци за две полугодија) по компоненти на цени за различно ниво на годишна 

потрошувачка на природен гас се прикажани во Табела 9. Пресметките ги вклучуваат крајните 

потрошувачи на гас, освен домаќинства приклучени директно на преносната мрежа и крајните 

потрошувачи, освен домаќинства приклучени на дистрибутивните мрежи. Разграничувањето за 

потрошувачите - домаќинства е прикажано во Табела 10.  

Табела 9. Просечни цени на природниот гас по nm3 за крајните потрошувачи, освен домаќинствата 

Група крајни 
Потрошу 
вачи 

Годишна 
потрошу 
вачка на  

природен гас 
во GJ 

Цени во EUR/nm3 

енергија и  
снабду 
вање 

мрежни трошоци 

без 
ДДВ 

со ДДВ 

енерг
ија и  

снабд
у 

вање 

мрежни трошоци 

без 
ДДВ 

со ДДВ 
пренос 

дистрибу
ција 

пренос 
дистрибу

ција  

најнис
ка 

најви 
сока 

(I-VI) 2019 (VII-XII) 2019 

И1 <1 0.424 0.023 0.024 0.470 0.555 0.429 0.023 0.022 0.474 0.559 

И2 ≥1 <10 0.327 0.022 0.006 0.356 0.420 0.311 0.022 0.004 0.337 0.398 

И3 ≥10 <100 0.317 0.022 0.004 0.342 0.404 0.311 0.022 0.004 0.337 0.397 

И4 ≥100 <1 000 0.295 0.022 - 0.316 0.373 0.285 0.022 - 0.307 0.362 

И5 
≥1 
000 

<4 000 - - - - - - - - - - 

Извор: ДЗС база на податоци МакСтат 

 

Табела 10. Просечни цени на природниот гас по nm3 за домаќинствата 

Група 
крајни 

Потрошу 
вачи 

Годишна потрошу 
вачка на  

природен гас во 
GJ 

Цени во EUR/nm3 

енергија и 
снабдување 

мрежни трошоци 
без 
ДДВ 

со 
ДДв 

енергија и 
снабдување 

мрежни трошоци 
без 
ДДВ 

со 
ДДВ 

пренос дистрибуција пренос дистрибуција 

најниска највисока (I-VI) 2019 (VII-XII) 2019 

Д1 <20 0.479 0.005 0.047 0.532 0.627 0.479 0.005 0.047 0.531 0.626 

Д2 ≥20 <200 0.486 0.004 0.047 0.537 0.634 0.464 0.007 0.047 0.518 0.611 

Д3 ≥200 - - - - - - - - - - 

Извор: ДЗС база на податоци МакСтат 

IV. Видови енергетски субвенции, вклучувајќи ги и фосилните горива 

Законот за енергетика ја утврдува регулативата за мерките за поддршка на производителите на 

електрична енергија кои користат ОИЕ. Ваквите мерки овозможуваат промовирање на инвестициите 

во ОИЕ, оптимална употреба на нивниот расположлив потенцијал и ѝ помагаат на земјата да ги 

постигне задолжителните национални цели за учество на обновливите извори на енергија во 

вкупната потрошувачка на енергија и за намалување на емисиите од стакленички гасови. Покрај 

постојните повластени тарифи, Законот за енергетика ги воведува премиите како нов механизам за 

поддршка. Во 2019 година, Владата донесе Уредба за мерки за поддршка на производство на 

електрична енергија од ОИЕ, со која се уредуваат условите и начинот на стекнување на премии и 

повластени тарифи. 

Согласно Уредбата, повластените тарифи се доделуваат на повластени производители на 

електрична енергија, произведена од хидро електроцентрали (ХЕЦ), ветерни електроцентрали (ВЕЦ) 

и термо електроцентрали на биомаса и биогас. За доделување на повластените тарифи на 

производителите, максималната инсталирана моќност на електроцентралите не смее да надминува 
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10 MW за хидро електроцентралите, 50 MW за ветерните електроцентрали и 1 MW за 

термоелектроцентралите на биомаса и биогас. Повластената тарифа и периодот на поддршка се 

дадени во Табела 11. 

Табела 11. Повластени тарифи за производство на електрична енергија од ОИЕ  

Вид на електроцентрала  Повластена тарифа 
Период на 
поддршка 

Хидро електроцентрала 

за месечна количина на испорачана електрична енергија по 
блок: 

блок I : 12,00 €¢/kWh  (≤ 85.000 kWh)  
блок II : 8,00 €¢/kWh  (> 85.000 и ≤ 170.000 kWh)  
блок III : 6,00 €¢/kWh (> 170.000 и ≤ 350.000 kWh)  
блок IV : 5,00 €¢/kWh (> 350.000 и ≤ 700.000 kWh)  
блок V : 4,50 €¢/kWh (> 700.000 kWh)  

20 години 

Ветерна електроцентрала 8,9 €¢/kWh  20 години 

Термоелектроцентрали на биомаса  18 €¢/kWh  15 години 

Термоелектроцентрали на биогас  18 €¢/kWh  15 години 
Извор: Уредба за мерки за поддршка на производство на електрична енергија од ОИЕ 

Владата усвои и Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на 

електрична енергија, во февруари 2019 година, според која вкупната инсталирана моќност за која се 

доделува повластени тарифи е: 

 160 MW за ветерни електроцентрали, 

 10 MW за термоелектроцентрали на биомаса, и 

 20 MW за термоелектроцентрали на биогас, каде: 

 Нема ограничување за мали хидроелектроцентрали 

Пред да стапи во сила новиот Закон за енергетика, повластена тарифа се доделуваше и за 

фотонапонски електроцентрали, што резултираше со прогресивно поставување на овој вид 

електроцентрали во земјава, со што се исполни границата за вкупниот инсталиран капацитет утврден 

со претходната одлука на Владата за вкупниот инсталиран капацитет на повластените 

производители донесена во 2013 година (Службен весник бр. 56/13). 

Заклучно со 31 декември 2019 година, бројот на повластени производители во земјава кои користат 

повластена тарифа е 197. ФН електроцентрали (со број 102) имаат најголем удел од ~52% од 

вкупниот број на повластени производители.
46

 

Премиите, како механизам за поддршка, ќе им бидат доделени само на повластени производители 

на енергија кои произведуваат енергија од ветерни и фотонапонски електроцентрали. Премиите ќе 

бидат доделени во тендерска постапка спроведена со електронска аукција, а критериумот за избор 

ќе биде најниската понудена сума на фиксна премија. Таа ќе се додели како дополнителен фиксен 

износ на цената што производителот ја остварува преку продажба на секој kWh произведен на 

пазарот на големо на електрична енергија. Како што е пропишано во Уредбата за мерки за поддршка 

при производство на електрична енергија од ОИЕ, со цел повластениот производител на електрична 

енергија да има право да ги користи премиите, максималната инсталирана моќност на 

електроцентралата не треба да надминува 50 MW за ветерните електроцентрали и 30 MW за 

фотонапонските електроцентрали. Според Одлуката за вкупниот инсталиран капацитет на 

повластените производители на електрична енергија, вкупниот инсталиран капацитет на ФН 

електроцентрали за кои се доделуваат премии е 200 MW. 

Во 2019 година, Министерството за економија објави два јавни огласи за доделување на право на 

користење премија за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали. Првиот 

јавен оглас беше наменет за ФН електроцентрали, што ќе се градат на земјиште во сопственост на 

Република Северна Македонија. Вкупниот инсталиран капацитет на ФН електроцентрали, за кои 

беше доделена премија со овој јавен оглас, е 35 MW, распределен на 11 ФН електроцентрали. 

Вториот јавен оглас беше наменет за ФН електроцентрали, што ќе се градат на земјиште кое не е во 
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сопственост на Република Северна Македонија. Вкупниот инсталиран капацитет на ФН 

електроцентрали, на кои им беше доделена премија со овој јавен оглас, е 27 MW. 

Покрај овие програми за поддршка, Владата исто така промовира употреба на ОИЕ и ЕЕ кај 

домаќинствата со обезбедување на поддршка според Годишната национална програма. 

Министерството за економија ги спроведува следниве мерки за поддршка утврдени во програмата: 

 надомест до 30%, но не повеќе од 300 ЕУР (~18,000 МКД), од трошоците за набавување и 
инсталирање на соларен термален колекторски систем;   

 надомест до 50%, но не повеќе од 500 ЕУР (~30,000 МКД) од трошоците за набавување и 
инсталирање на ПВЦ или алуминиумски прозорци; и   

 надомест до 50%, но не повеќе од 500 ЕУР (~30,000 МКД) од трошоците за набавување на 
печки на пелети. 

Секоја година, програмата се проширува со некои нови технологии за поддршка, со оглед на тоа што 

се зголемува износот на наменските средства. Интересот за програмата е очигледен со оглед на 

зголемувањето на вкупниот број на апликанти секоја година. 

Програми за поддршка за промоција на ЕЕ и ОИЕ исто така се спроведуваат на локално ниво. Градот 

Скопје има водечка улога со Програмата за субвенционирање на граѓаните на територијата на Град 

Скопје за купување печки на пелети. Програмата за поддршка започна во 2016 година и опфаќа 

делумно надоместување или до 70% од вредноста на печките на пелети, но не повеќе од 30,000 ден. 

(500 ЕУР). Во 2019 година, Град Скопје воведе нова субвенција за домаќинствата кои купиле 

поефикасен уред за греење - клима уреди, со надомест на истите до 50% од трошоците направени 

при набавка на уредот, но не повеќе од 250 ЕУР (~15,000,00 МКД). 

Според студијата на Енергетската заедница за субвенциите за фосилни горива кај договорните 

страни
47

, за периодот опфатен во студијата 2015-2017 година, во Северна Македонија не постоеле 

директни субвенции за производство на електрична енергија од јаглен, со исклучок на јавни 

финансии во форма на државни гаранции за земени заеми, проценети на 1,23 EUR/MWh (просек за 

периодот 2015-2017). 
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5. ПРОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 

ПЛАНИРАНИТЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ 
 

1. Влијанија на планираните политики и мерки опишани 

во Поглавје 3 врз енергетскиот систем, емисиите и 

намалувањето на емисии на стакленички гасови, 

вклучително и споредување со проекциите за 

постојните политики и мерки (како што е опишано во 

Поглавје 4).   

I. Проекции за развој на енергетскиот систем, емисиите и намалувањето на емисии на 

стакленички гасови, како и, доколку е соодветно, намалување на емисиите на 

загадувачите во воздухот во согласност со Директивата (ЕУ) 2016/2284 според 

планираните политики и мерки најмалку за десет години по периодот опфатен со 

планот (вклучувајќи ја и последната година од периодот опфатен во планот), 

вклучувајќи ги и релевантните политики и мерки на Унијата 

Во сценариото WAM, вкупните проектирани емисии на стакленички гасови и нивното намалување во 

2030 година ќе изнесуваат 6.059 и 3.854 Gg CO2-eq, соодветно, или нето-емисиите се проценуваат 

на 2.204 Gg CO2-eq. Ова е намалување за 82% во 2030 година, во споредба со нивото од 1990 

година (Слика 100). Во споредба со сценариото WEM, сценариото WAM има намалување од 65% на 

нето-емисиите во 2030 година  (Слика 101). Разликата помеѓу сценаријата WEM и WAM е во секторот 

енергетика (имајќи предвид дека мерките во секторите AFOLU и отпад се исти во двета сценарија), 

главно во производството на електрична енергија и топлинска енергија (73% од разликата помеѓу 

нето-емисиите во сценарија). 

Слика 100. Емисии и понори на GHG (нето-
емисии) по сектори во сценариото WAM 
(изразени во Gg CO2-eq) 

Слика 101. Разлика помеѓу емисии и понори на GHG 
во сценаријата WEM и WAM (изразено во Gg CO2-eq) 

 
Извор: Национален извештај за ублажување на климатските промени во третиот БУР, резултати од моделот MARKAL во Стратегијата 

за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  
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Учеството на ОИЕ во бруто финалната потрошувачка на енергија во сценариото WAM е повисоко за 

7 процентни поени, во споредба со сценариото WEM во 2030 г. (Слика 102). По сектори, учеството на 

ОИЕ во сценариото WAM во 2030 г. е поголемо отколку во сценариото WEM за: 

 8 процентни поени во секторот греење и ладење, пред сѐ како резултат на воведување на 
поамбициозни мерки за енергетска ефикасност, иако потрошувачката на ОИЕ во сценариото 
WAM е малку поголема отколку во сценариото WEM; 

 17 процентни поени во секторот електрична енергија како резултат на повеќето ФН и ветерни 
електроцентрали, како и затворање на електроцентралата во Битола; 

 5 процентни поени во секторот транспорт, како резултат на поголема амбиција за 
електрификација на овој сектор. 

Слика 102. Разлика помеѓу сценаријата WEM и WAM во индикативните проекции на учеството на ОИЕ 
во бруто финалната потрошувачка на енергија во различни сектори (греење и ладење, електрична 
енергија и транспорт), како и според технологија во секој од овие сектори 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим  

Во поглед на енергетската ефикасност, како и на сигурноста во снабдувањето, примарната и 

финалната потрошувачка на енергија во 2030 година се намалени за 23% (Слика 103) и 12% (Слика 

104), соодветно во сценариото WAM, во споредба со сценариото WEM. Намалувањето на  

потрошувачка на примарна и финална енергија главно се должи на замена на употребата на јаглен 

за производство на електрична енергија, главно со природен гас и ОИЕ, во секторот индустрија. Од 

друга страна, потрошувачката на природен гас е повисока за 0,2 Mtoe во 2030 година во сценариото 

WAM, во однос на сценариото WEM. Разликата во потрошувачката на финална енергија помеѓу 

сценаријата е речиси подеднакво распределена помеѓу секторот домаќинства (33%), индустрија 

(29%) и транспорт (26%) во 2030 година (Слика 105). 
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Слика 103. Разлика помеѓу сценаријата WEM и WAM во потрошувачката на примарна енергија 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

Во сценариото WAM затворањето на ТЕЦ Битола ќе го намали домашното производство за 39%, во 

споредба со сценариото WEM во 2030 година. Истовремено, како резултат на спроведувањето на 

мерки за енергетска ефикасност и повисокото ниво на инвестиции во ОИЕ за производство на 

електрична енергија, увозот на горива во WAM е намален за 19%, во однос на WEM во 2040 година. 

Енергетската зависност во сценариото WAM е поголема за 10 процентни поени во 2030 година, во 

споредба со сценариото WEM. Најкритичен период во сценариото WAM е 2025-2028 година, кога се 

планира затворање на ТЕЦ Битола. Во овој период, цената на електричната енергија за 

потрошувачите во сценариото WAM е повисока за околу 30 EUR/MWh, во однос на сценариото WEM, 

додека за остатокот од планираниот период разликата во цената на електричната енергија е помеѓу 

0,3 и 6 EUR/MWh. 

Слика 104. Разлика помеѓу сценаријата WEM и WAM 
во финалната потрошувачка на енергија, по гориво 

Слика 105. Разлика помеѓу сценаријата WEM 
и WAM во финалната потрошувачка на 
енергија, по сектор 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 
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Слика 106. Разлика во зависноста од енергија помеѓу сценаријата WEM и WAM  

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

II. Процена на заемните дејства на политиките (помеѓу постојните политики и мерки и 

планираните политики и мерки, во рамки на политиките утврдени во димензиите и 

помеѓу постојните политики и мерки и планираните политики и мерки од различни 

димензии) најмалку до последната година од периодот опфатен во планот, особено за 

да се  воспостави целосно разбирање за влијанието на енергетската ефикасност / 

политиките за заштеда на енергија кои влијаат на големината на енергетскиот систем и 

за да се намали ризикот од предимензионирани инвестиции во снабдувањето со 

енергија 

Секоја од предложените мерки и политики во рамките на овoj план се моделира засебно, со цел да 

се процени нејзиниот засебен ефект (претставен во табелите соодветно за секоја мерка). Сепак, во 

сценариото со постојни мерки и сценариото со дополнителни мерки, сите политики и мерки се 

моделираат заедно, за да се земе предвид заемното дејствување меѓу нив и да се избегне ризикот 

од непотребни инвестиции и преоптоварување на системот. На пример, во сценарио каде нема да се 

спроведат мерки за енергетска ефикасност, потрошувачката на електрична енергија во 2030 година 

во Македонија, може да достигне 9,2 TWh. Во сценариото со постојните мерки, потрошувачката е 

намалена на 8,2 TWh, а во сценарио со дополнителни мерки е 7,7 TWh. Ова значи дека доколку 

системот за производство на електрична енергија има за цел да произведе 9,2 TWh, а во меѓувреме 

се спроведат мерки за енергетска ефикасност и потрошувачката не надминува 7,7 TWh и на 

регионално ниво има вишоци на електрична енергија, системот е преоптоварен и се прават 

непотребни инвестиции. Ова ја потенцира важноста за паралелно спроведување на сите мерки во 

дадено сценарио. Со оглед на тоа што мерките и политиките за енергетска ефикасност се 

најисплатливи, моделот (MARKAL) автоматски ги вклучува овие мерки и политики, со што се 

спроведува првиот принцип на енергетска ефикасност. Но, дури и во димензијата енергетска 

ефикасност, во одредени мерки може да се појават непотребни инвестиции, на пример, доколку во 

домаќинство кое нема изолација, прво се инсталира систем за греење, а потоа се изолира, системот 

за греење може да биде со преголем капацитет и повторно може да се појават непотребни 

инвестиции. Со употреба на моделот MARKAL, каде сите мерки се разгледуваат истовремено, се 

избегнуваат овој вид на  предимензионирани инвестиции. 

Покрај тоа, спроведувањето на одредени мерки, многу зависи од спроведувањето на други мерки 

предложени во даденото сценарио. На пример, со поголемо вклучување на променливите обновливи 

извори на енергија, потребно е паралелно спроведување на мерките за зголемување на 
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флексибилноста на системот (како градење пумпно-акумулациони хидроелектроцентрали (Чебрен), 

мерки за одговор на побарувачката, електрификација на транспортот). Мрежата не треба да 

претставува пречка за градење нови обновливи извори на енергија, туку треба да го следи нивниот 

тренд, со соодветна надградба и одржување. Исто така, потрошувачката на биомаса, пред се за 

затоплување на домаќинствата, мора да биде во координација со секторот шумарство и мерките 

предложени во тој сектор, со цел да се зачува неговата одржливост. 

Покрај тоа, кога секоја од мерките би се спроведувала одделно, вкупниот трошок за инвестиција би 

бил многу поголем, отколку кога сите мерки и политики би се спроведувале паралелно, токму заради 

нивната интеракција. Повеќе детали за трошоците за инвестирање се дадени во потточката 5.3. 

III. Процена на интеракцијата помеѓу постојните политики и мерки и планираните политики 

и мерки, и помеѓу овие политики и мерки и политиките и мерките за клима и енергија на 

Унијата  

Предложените политики и мерки во секторите AFOLU и отпад, во сценариото со дополнителни мерки 

се исти како во сценариото со постојните мерки, додека мерките во секторот енергетика се планира 

да се спроведат со многу поголем интензитет во сценариото со дополнителни мерки. Предложените 

политики и мерки се насочени кон исполнување на поставените цели на национално ниво, кои се во 

согласност со димензиите на Европската Унија ќе придонесат за исполнување на целите поставени 

од Енергетската заедница. Табела 12 дава преглед на придонесот на секоја политика/мерка во 

рамките на секоја димензија на Енергетската унија и EnC. 

Табела 12. Интеракција на политиките и мерките со димензиите на Енергетската унија и EnC 

 Политики/мерки 
Декарбо 
низација 

Енергетска 
ефикасност 

Енер 
гетска 
сигурност 

Внатреш
ен пазар 
на 
енергија 

R&I и 
конкуре
нтност 

ПМ_Д1 Воведување на такса за CO2 √  √  √ 

ПМ_Д2 

Намалување на емисиите на CH4 преку 
ентерична фермeнтација кај млечните крави за 
3%  

√     

ПМ_Д3 

 Намалување на емисиите на N2O преку  
управување со ѓубривото од млечните крави за 
20% 

√     

ПМ_Д4 

  Намалување на емисиите на NO2 преку 
управување со ѓубриво кај фармите со свињи за 
13% 

√     

ПМ_Д5 

Намалување на емисиите на N2O од ѓубривото 
од млечни крави за 20% во фарми со под 50 
добиточни единици  

√     

ПМ_Д6 
 Воведување на интегрирано управување со 
шумски пожари 

√  √   

ПМ_Д7  Пошумување  √  √   

ПМ_Д8 
Конверзија на начинот на употреба на земјиште 

за посеви на наклон над 15%  
√     

ПМ_Д9 
 Контурна обработка на земјиште под поледелски 
култури на наклонети терени (5-15%) 

√     

ПМ_Д10 
 Повеќегодишна тревни насади во овоштарството 
и лозарството на наклонети терени (>5%)  

√     

ПМ_Д11 
 Користење на биојаглен како понор на јаглерод 
во земјоделско земјиште 

√    √ 

ПМ_Д12  Ослободување на гас во депонии  √    √ 

ПМ_Д13 
 Механичко-биолошки третман (MБT) во нови 
депонии со компостирање 

√     

ПМ_Д14  Селекција на отпад - хартија √     
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ПМ_Д15 
Подобрено управување со отпад и материјали во 
индустриски објекти 

√     

ПМ_Д16 Програма за праведна транзиција √    √ 

ПМ_Д17 
Идентификација на најсоодветна локација за 
фотонапонски и ветерни електроцентрали 

√    √ 

ПМ_Д18  Големи хидро електроцентрали √  √ √ √ 

ПМ_Д19 ОИЕ без поддршка √  √ √ √ 

ПМ_Д20 
 Наводнување со употреба на фотонапонски 
систем 

√  √ √ √ 

ПМ_Д21  Повластени тарифи √  √ √  

ПМ_Д22  Поддршка со премии  √  √ √  

ПМ_Д23  Фотонапонски електроцентрали на покрив √  √ √ √ 

ПМ_Д24  Соларни термални колекторски системи √  √ √  

ПМ_Д25 
 Електроцентрали на биомаса (опционално ТЕ-
ТО) 

√  √ √  

ПМ_Д26  Развој на пазарот на биогорива √  √ √ √ 

ПМ_EE1  Облигациона шема за енергетска ефикасност √ √ √   

ПМ_EE2 Реконструкција на постојни станбени згради √ √ √  √ 

ПМ_EE3 
 Реконстукција на постојни јавни згради на 
централно ниво  

√ √ √  √ 

ПМ_EE4 
 Реконструкција на постојни згради на локалната 
самоуправа  

√ √ √  √ 

ПМ_EE5 Реконстукција на постојни комерцијални згради  √ √ √  √ 

ПМ_EE6  Изградба на нови згради √ √ √  √ 

ПМ_EE7  Изградба на пасивни згради √ √ √  √ 

ПМ_EE8 
 Подобрување на улично осветлување во 
општините 

√ √ √   

ПМ_EE9  Зелени јавни набавки √ √ √  √ 

ПМ_EE10  Означување на електрични апарати и опрема  √ √ √  √ 

ПМ_EE11  Зголемување на употреба на топлински пумпи √ √ √  √ 

ПМ_EE12 

 Кампањи за подигнување на јавната свест и 
мрежни информативни центри за енергетска 
ефикасност  

√ √ √   

ПМ_EE13 
 Исфрлање од употреба на сијалици со вжарено 
влакно  

√ √ √   

ПМ_EE14 
 Управување со енергијата во производните 
индустрии 

√ √ √  √ 

ПМ_EE15 Воведување на ефикасни електрични мотори √ √ √  √ 

ПМ_EE16  Воведување понапредни технологии  √ √ √  √ 

ПМ_EE17  Зголемена употреба на железницата  √ √ √  √ 

ПМ_EE18 
  Обновување на националниот возен парк на 
патнички автомобили 

√ √ √   

ПМ_EE19 
 Обновување на националниот возен парк на 
патнички и товарни возила  

√ √ √  √ 

ПМ_EE20 
 Поголемо користење на велосипед, пешачење и 
воведување на политика за паркирање 

√ √ √  √ 

ПМ_EE21 
 Изградба на железничката пруга кон Република 
Бугарија 

√ √ √  √ 

ПМ_EE22 Електрификација на транспортот √ √ √  √ 
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ПМ_EE23 
 Зголемена употреба на системи за централно 
греење 

√ √ √  √ 

ПМ_EE24  Паметни заедници √ √   √ 

ПМ_EE25 Намалување на загуби во мрежата  √  √ √ 

ПМ_ВПЕ
1 

 Изградба на 400 kV електропреносна 
интерконекција Македонија-Албанија (Битола-
Елбасан) 

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
2 

  Развој на прекугранична инфраструктура за 
природен гас со цел диверзификација на 
правците за снабдување и зголемување на 
конкурентноста на пазарот  

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
3 

 Развој на преносната мрежа за природен гас    √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
4 

 Развој на дистрибутивната мрежа за природен 
гас 

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
5 

  Продолжување со регионална интеграција на 
пазарот на електрична енергија 

  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
6 

  Дополнително развивање на мрежата на 
електодистрибутивниот систем за да се 
интегрираат повеќе ОИЕ, вклучително 
потрошувачи-производители и повеќе електрични 
возила, како и постојано  подобрување на 
сигурноста на мрежата.  

√ √ √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
7 

 Ценовни сигнали за одговор на побарувачката √  √ √ √ 

ПМ_ВПЕ
8 

  Усвојување на годишна Програма за ранливи 
потрошувачи 

  √ √  

ПМ_ИИК
1 

 Учество во развој на технологии и мерки за 
енергетска транзиција   

√    √ 

ПМ_ИИК
2 

 Надградување на образовните програми за 
одржливи енергетски потреби 

√ √   √ 

ПМ_ИИК
3 

  Меѓусекторска и географска подвижност на 
научниците 

    √ 

ПМ_ИИК
4 

 Зголемување на улогата на МСП во енергетската 
транзиција 

√ √ √ √ √ 

 

2. Макроекономски и до степенот на изводливост, 

здравството, животната средина, вработувањето и 

образованието, вештините и социјалните влијанија, 

вклучително и аспекти на транзиција (во вид на 

трошоци и придобивки, како и економичност) на 

планираните политики и мерки опишани во Поглавје 3 

најмалку до последната година од периодот опфатен 

со планот, вклучително и споредување со проекциите 

за постојните политики и мерки 

 

Макроекономските анализи за енергетскиот сектор се засноваат на резултатите за инвестициите 

добиени од моделот MARKAL. Резултатите за секторот eнергетика покажуваат дека реализацијата 

на сценариото со постојни мерки бара околу 9,3 милијарди евра, додека за спроведување на 
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сценариото со дополнителни мерки се потребни 17,4 милијарди евра (Слика 107). Најголемите 

инвестиции во сценариото WAM се во периодот од 2036-2040 година, а во сценариото WEM во 

периодот 2026-2030 година. Главната разлика помеѓу двете сценарија е во нивото на инвестиции во 

мерки за енергетска ефикасност. Инвестициите во енергетскиот сектор учествуваат со повеќе од 99% 

од вкупните инвестиции (вклучувајќи ги и секторите AFOLU и отпад), кои изнесуваат 9,4 во WEM и 

17,5 во WAM .  

Иако инвестициите во сценариото со дополнителни мерки се поголеми, вкупната цена на системот е 

помала за 15,7% во 2030 година, во однос на сценариото со постојните мерки (Слика 108). 

Најголемата заштеда е во трошоците за снабдување со гориво. Вкупните системски трошоци се 

зголемуваат за околу 80% во 2040 година, во однос на 2020 година, во сценариото со дополнителни 

мерки и во 2030 година тие изнесуваат 3.207 мил. евра. 

Слика 107. Инвестициски трошоци според сценарио (милиони евра) и разлика помеѓу сценаријата 
според типот на инвестиции во секторот енергетика 

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

Слика 108. Вкупни трошоци на енергетскиот систем (милиони евра) и разлика помеѓу сценаријата 
според типот на трошоци  

 
Извор: Резултати од моделот MARKAL во Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, анализа на проектниот тим 

 

Дополнително, предложените мерки/политики се прикажани на кривата на маргиналното намалување 

на трошоците (MAC крива), каде што економските и еколошките аспекти се разгледуваат за секоја од 

нив, во однос на нивните специфични трошоци и потенцијалот за намалување на CO2-eq (Слика 109) 

Прикажано е дека околу 70% од предложените мерки/политики ги намалуваат емисиите на 
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стакленички гасови со негативни специфични трошоци (пониски трошоци отколку во сценариото без 

мерки),наречени и можности во кои сите добиваат (win-win). 

Покрај еколошката и економската ефективност, како дел од третиот БУР (извештајот за ублажување 

на влијанието предизвикано од стакленички гасови), се евалуирани и социјалните придобивки за 

некои од предложените мерки/политики (Слика 110). Со имплементација на мерките од сценариото 

WAM, во 2035 година може да се создадат 10.000 зелени работни места, додека во сценариото 

WEM, во 2030 година може да се создадат максимум 5.200 работни места. 

Детални студии за транспортниот сектор и затоплувањето на домаќинствата во градот Скопје беа 

направени како дел од вториот БУР, каде се анализира ефектот на предложените мерки во 

загадувањето на воздухот. Заклучокот на овие студии е дека паралелно со намалувањето на 

емисиите на стакленички гасови, ќе се намали и загадувањето на воздухот. На пример, емисиите на 

PM10, CO, NOx и SOx од греењето на домаќинствата во Скопје може да се намали за 60%, 43%, 

4,4% и 50% соодветно, во 2025 година, во однос на 2015 година. Покрај тоа, во истиот период, 

емисиите од транспортниот сектор можат да се намалат за 94% PM2.5, 78% CO и NMVOC, 74% NOx 

и 31% NH3. 

Слика 109. Крива на маргинално намалување на трошоците (MAC крива) 

 
 

Извор: Национален извештај за ублажување на влијанието предизвикано од стакленички гасови, од третиот БУР 
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Слика 110. Број на зелени работни места  

 
Извор: Национален извештај за ублажување на влијанието предизвикано од стакленички гасови, од третиот БУР 

3. Преглед на потребите за инвестиции 

I. постоен инвестициски тек и претпоставки за идни инвестиции во однос на планираните 

политики и мерки  

Инвестициите по димензија покажуваат дека повеќе од 80% од вкупните инвестиции треба да бидат 

потрошени за енергетска ефикасност (Слика 111). За да се реализира сценариото WAM, во 

димензијата декарбонизација треба да се потрошат дополнителни 3.500 милиони евра во споредба 

со сценариото WEM. 

За секоја од предложените политики и мерки, буџетот за реализација, изворот на финансирање и 

субјектите за спроведување е даден во Поглавје 3. Сепак, во овој дел е дадена табела за резиме 

(Табела 13). Ако ги земеме предвид трошоците за инвестирање одделно за секоја мерка (без да се 

земе предвид нивната интеракција), вкупните трошоци во сценариото WAM се 24,7 милијарди евра, 

додека во сценариото WEM се 13,5 милијарди евра. Сепак, со имплементација на политиките и 

мерките паралелно (вклучувајќи го и првиот принцип на енергетска ефикасност), трошоците за 

инвестирање се намалуваат на 17,5 и 9,4 во WAM и WEM сценариото, соодветно. 

Слика 111. Инвестициски трошоци по димензија (милиони евра)  
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Табела 13.  Инвестициски трошоци по мерка measure (мил.ЕУР) 

 Политики/мерки WEM WAM 
Разлика
(WAM-
WEM) 

ПМ_Д1 Воведување на такса за CO2 / / / 

ПМ_Д2 
Намалување на емисиите на CH4  преку ентерична фермeнтација кај млечните 

крави за 3%  
0.2 0.2 0.0 

ПМ_Д3 
 Намалување на емисиите на N2O преку  управување со ѓубривото од млечните 
крави за 20% 

1.0 1.0 0.0 

ПМ_Д4 
  Намалување на емисиите на NO2 преку управување со ѓубриво кај фармите со 
свињи за 13% 

1.0 1.0 0.0 

ПМ_Д5 
Намалување на емисиите на N2O од ѓубривото од млечни крави за 20% во 
фарми со под 50 добиточни единици 

1.0 1.0 0.0 

ПМ_Д6  Воведување на интегрирано управување со шумски пожари 1.5 1.5 0.0 

ПМ_Д7  Пошумување  7.8 7.8 0.0 

ПМ_Д8 Конверзија на начинот на употреба на земјиште за посеви на наклон над 15%  1.5 1.5 0.0 

ПМ_Д9 
   Контурна обработка на земјиште под поледелски култури на наклонети терени 
(5-15%) 

1.0 1.0 0.0 

ПМ_Д10 
 Повеќегодишна тревни насади во овоштарството и лозарството на наклонети 
терени (>5%)  

1.0 1.0 0.0 

ПМ_Д11  Користење на биојаглен како понор на јаглерод во земјоделско земјиште 30.0 30.0 0.0 

ПМ_Д12  Ослободување на гас во депонии  20.5 20.5 0.0 

ПМ_Д13  Механичко-биолошки третман (MБT) во нови депонии со компостирање 36.1 36.1 0.0 

ПМ_Д14  Селекција на отпад - хартија 2.0 2.0 0.0 

ПМ_Д15 Подобрено управување со отпад и материјали во индустриски објекти / / / 

ПМ_Д16 Програма за праведна транзиција / / / 

ПМ_Д17 
Идентификација на најсоодветна локација за фотонапонски и ветерни 
електроцентрали 

/ / / 

ПМ_Д18  Големи хидро електроцентрали 1716.2 1716.2 0.0 

ПМ_Д19 ОИЕ без поддршка 777.0 1325.5 548.5 

ПМ_Д20  Наводнување со употреба на фотонапонски систем 47.0 47.0 0.0 

ПМ_Д21  Повластени тарифи 356.9 356.9 0.0 

ПМ_Д22  Поддршка со премии  240.6 240.6 0.0 

ПМ_Д23  Фотонапонски електроцентрали на покрив 227.1 263.4 36.3 

ПМ_Д24  Соларни термални колекторски системи 16.2 70.0 53.8 

ПМ_Д25  Електроцентрали на биомаса (опционално ТЕ-ТО) 24.3 24.3 0.0 

ПМ_Д26  Развој на пазарот на биогорива / / / 

ПМ_EE1  Облигациона шема за енергетска ефикасност 182.0 182.0 0.0 

ПМ_EE2  Реконструкција на постојни станбени згради 941.8 1708.2 766.4 

ПМ_EE3  Реконстукција на постојни јавни згради на централно ниво 55.0 170.0 115.0 

ПМ_EE4  Реконструкција на постојни згради на локалната самоуправа  50.0 150.0 100.0 

ПМ_EE5 Реконстукција на постојни комерцијални згради  530.0 530.0 0.0 

ПМ_EE6  Изградба на нови згради 474.1 282.7 -191.4 

ПМ_EE7  Изградба на пасивни згради / 1068.0 1068.0 

ПМ_EE8  Подобрување на улично осветлување во општините 19.5 25.3 5.8 

ПМ_EE9  Зелени јавни набавки 16.0 24.0 8.0 

ПМ_EE10  Означување на електрични апарати и опрема  71.0 71.0 0.0 

ПМ_EE11  Зголемување на употреба на топлински пумпи 235.0 474.4 239.4 
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ПМ_EE12 
 Кампањи за подигнување на јавната свест и мрежни информативни центри за 
енергетска ефикасност  

630.0 704.0 74.0 

ПМ_EE13  Исфрлање од употреба на сијалици со вжарено влакно  177.6 558.0 380.4 

ПМ_EE14  Управување со енергијата во производните индустрии / / / 

ПМ_EE15 Воведување на ефикасни електрични мотори 99.7 113.0 13.3 

ПМ_EE16  Воведување понапредни технологии  141.8 438.6 296.8 

ПМ_EE17  Зголемена употреба на железницата  180.6 180.6 0.0 

ПМ_EE18   Обновување на националниот возен парк на патнички автомобили 1599.5 2167.7 568.2 

ПМ_EE19  Обновување на националниот возен парк на патнички и товарни возила  2300.0 2300.0 0.0 

ПМ_EE20 
 Поголемо користење на велосипед, пешачење и воведување на политика за 
паркирање 

/ / / 

ПМ_EE21  Изградба на железничката пруга кон Република Бугарија 720.0 720.0 0.0 

ПМ_EE22 Електрификација на транспортот 1201.7 8292.3 7090.6 

ПМ_EE23  Зголемена употреба на системи за централно греење 3.2 3.2 0.0 

ПМ_EE24  Паметни заедници / / / 

ПМ_EE25 Намалување на загуби во мрежата 170.0 170.0 0.0 

ПМ_ВПЕ
1 

 Изградба на 400 kV електропреносна интерконекција Македонија-Албанија 
(Битола-Елбасан) 

34.0 34.0 0.0 

ПМ_ВПЕ
2 

  Развој на прекугранична инфраструктура за природен гас со цел 
диверзификација на правците за снабдување и зголемување на конкурентноста 
на пазарот  

/ / / 

ПМ_ВПЕ
3 

 Развој на преносната мрежа за природен гас  200.0 200.0 0.0 

ПМ_ВПЕ
4 

 Развој на дистрибутивната мрежа за природен гас    

ПМ_ВПЕ
5 

  Продолжување со регионална интеграција на пазарот на електрична енергија / / / 

ПМ_ВПЕ
6 

  Дополнително развивање на мрежата на електодистрибутивниот систем за да 
се интегрираат повеќе ОИЕ, вклучително потрошувачи-производители и повеќе 
електрични возила, како и постојано  подобрување на сигурноста на мрежата.  

/ / / 

ПМ_ВПЕ
7 

 Ценовни сигнали за одговор на побарувачката / / / 

ПМ_ВПЕ
8 

  Усвојување на годишна Програма за ранливи потрошувачи / / / 

ПМ_ИИК
1 

 Учество во развој на технологии и мерки за енергетска транзиција   / / / 

ПМ_ИИК
2 

 Надградување на образовните програми за одржливи енергетски потреби / / / 

ПМ_ИИК
3 

  Меѓусекторска и географска подвижност на научниците / / / 

ПМ_ИИК
4 

 Зголемување на улогата на МСП во енергетската транзиција / / / 

 Вкупно 13542.4 24715.5 11173.1 

II. фактори на ризик или бариери во секторите или на пазарот на национален или 

регионален план 

Еден од најголемите фактори кои влијаат на реализацијата, не само на сценариото WAM, туку и на 

сценариото WEM е тоа што не се изградени:  

 Чебрен и другите планирани големи хидро електроцентрали кои значително ја подобруваат 
флексибилноста на системот и овозможуваат поголемо вклучување на променливите ОИЕ во 
системот. Покрај тоа, во услови на намалено производство или затворање на ТЕЦ Битола, 
оваа мерка е клучна за зголемување на сигурноста во снабдувањето и исто така придонесува 
за зголемување на учеството на ОИЕ. Беа направени анализи на сензитивност и тие 
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покажуваат дека ако Чебрен и други ХЕЦ не се градат, треба да се земе предвид изградбата 
на гасна електроцентрала (ЕЦ). Ова ќе ја зголеми флексибилноста на системот, но во 
споредба со опцијата за ХЕЦ, нема да придонесе толку многу за подобрување на 
целокупното учество на ОИЕ и намалување на зависноста од увоз. Изградбата на нова гасна 
ЕЦ е условена со изградба на нова гасна интерконекција. Последната, најнеповолна опција е 
зголемувањето на увозот на електрична енергија. 

 гасоводот за природен гас кон Грција, кој овозможува диверзификација на изворите на 
енергија, го зголемува капацитетот за увоз на природен гас, што овозможува зголемена 
употреба на ова гориво од индустријата, како чекор во транзицијата кон нискојаглеродна 
индустрија. 

 пристап до мрежата за пренос на гас, особено на субјектите од индустријата 

Спроведувањето на политиките и мерките обично вклучуваат повеќе институции. Затоа, од клучно 

значење за реализација на поставените цели е повисокиот степен на соработка помеѓу институциите, 

како и подобрување на нивните капацитети. Ова е исто така важно за забрзување и олеснување на 

процесите и процедурите за инвеститорите. 

Политиките на владата треба да бидат насочени кон исполнување на поставената цел, но и да 

претставуваат пример за приватни претпријатија и инвеститори. Покрај тоа, неопходно е 

континуирано да се следи обезбедувањето на средства и доколку има проблем во одредени сектори, 

Владата треба да интервенира со наоѓање дополнителни извори на средства. 

Реализацијата на сценариото со дополнителни мерки доведува до зголемување на цената на 

енергијата. За да се намали ризикот од енергетска сиромаштија, неопходно е постојано да се следат 

ранливите категории и соодветно да се прилагоди нивото на субвенции за оваа категорија граѓани. 

III. анализа за дополнителна поддршка на јавните финансии или ресурси за да се 

идентификуваат утврдените празнини утврдени во потточката ii 

За секоја од предложените политики и мерки, во Поглавје 3 има информации за можните извори на 

финансирање, како и за одговорните субјекти за нивното спроведување. Голем дел од средствата се 

од приватни инвеститори и затоа е многу важно да се создадат соодветни услови за поедноставни, 

меки и навремени инвестиции. Исто така, неопходно е да се зголеми свеста за можностите и 

начините за пристап до европски и други фондови. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Влијанија на планираните политики и мерки опишани 

во Поглавје 3, врз другите земји-членки и договорните 

страни на Енергетската заедница и регионалната 

соработка најмалку до последната година од периодот 

опфатен во планот, вклучително и споредување со 

проекциите за постојните политики и мерки 
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I. Влијанијата врз енергетскиот систем во соседните и другите земји-членки од регионот 

во најголема можна мерка 

Со оглед тоа што Македонија ќе продолжи да биде земја зависна од увоз, нејзиното влијание врз 

енергетските системи од соседните земји е многу мало, особено во однос на одредување на цените 

на енергијата. Сепак, во однос на преносот на електрична енергија, Македонија има суштинска улога, 

како резултат на нејзината географска положба, затоа што голем дел од размената на електрична 

енергија се одвива преку преносниот систем во Македонија. Исто така, зголемената инвестиција во 

фотонапонски и ветерни електроцентрали во Македонија може да доведе до поголемо оптоварување 

на одредени прекугранични линии, со цел балансирање на системот. 

II. Влијанија врз цените на енергија, јавните претпријатија и интеграцијата на пазарот на 

енергија 

Според претходно споменатото, Македонија има многу мало влијание врз цените на енергијата на 

регионално ниво. Од друга страна, развојот на пазарите на енергија во Европа, особено во областа 

на електричната енергија, е земен предвид при изработката на Стратегијата за развој на 

енергетиката на Македонија. Направени се детални анализи за влијанијата од развојот на 

европскиот енергетски систем врз енергетскиот систем во Македонија. Според Стратегијата за 

енергетика, во сценариото WAM, цената на електричната енергија на пазарот на големо, главно како 

резултат на воведување такса за СО2 во сите земји во регионот, ќе се зголеми за околу 30 EUR/MWh 

во 2030 година во споредба со 2019 година (Слика 112). Планираната изградба на ОИЕ во Грција и 

Албанија значително ќе влијае на протокот на електрична енергија во Македонија, како и на 

севкупниот пазар на електрична енергија во регионот. Имено, по 2030 година се очекува 

конкуренцијата да се зголеми, така што цената постепено ќе се намалува и ќе достигне 72 EUR/MWh 

(10 EUR/MWh помалку во однос на 2030 година). 

Слика 112. Цени на електрична енергија на големо  

  
Извор: Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година  

III. Онаму каде што се релевантни, влијанија врз регионалната соработка 

Важноста на регионалната соработка е потенцирана неколку пати во рамките на овој документ и 

најважна е соработката со следниве земји: 

 Србија и Црна гора, блокот SMM, 

 Бугарија, за спојување на пазарот на електрична енергија, можен пристап за почетна цена за 
гас со Бугарија, конструкција на железнички систем 

 Албанија, изградба на прекугранична преносна мрежа Битола-Елбасан, како и потенцијален 
гасовод  
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 Грција, Косово * и Србија изградба на цевководи за природен гас 

Сепак, соработката во рамките на EnC е многу важна за усогласување на политиките и мерките кои  

можат да придонесат за постигнување на целите на EnC. 

Покрај тоа, соработката со другите земји е исто така важна, особено со земјите од ЕУ, пред сѐ за да 

се добие искуство од нивните спроведени политики и мерки, но и во областа на истражување и 

иновации за развивање и спроведување на нови технологии. 

 

 


