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GWP Потенцијал за глобално затоплување  

IEA Меѓународна енергетска агенција  

IPCC Меѓувладин панел за климатски промени  

LCP Големи постројки за согорување 

MARKAL MARKet Allocation 

N2O Диазотен оксид 

NH4
+ Амониум 

NO3
- Нитрат 

NOx Азотни оксиди 

SO4 Сулфат 

UNDP Програма за развој на Обединетите нации 

WEO  Енергетски предвидувања во Светот 
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ЕДИНИЦИ 

GJ гигаџул 

GW гигават 

GWh гигават час 

kg килограм 

kt килотон  

ktoe илјада тони на еквиваленти на нафта  

MEuro милиони евра 

Mt мегатони (милиони тони)  

MW мегават  

MWh мегаватчас 

t тон 

 

 



 

1 

 

1 ВОВЕД 

Анализата за ублажување на климатските промени се темели на соодветните анализи 

направени во рамките на Вториот национален план, притоа земајќи ги предвид и развојните 

промени во меѓувреме, особено специфичната позиција на Република Македонија (РМ) 

според Рамковната Конвенција за климатски промени на Обединетите нации (УНФЦЦЦ) и 

кандидатскиот статус за членка на Европската унија (ЕУ), и има за цел да ги зајакне базата на 

податоци, аналитичкиот и институционалниот капацитет на главните национални институции 

за да се овозможи вклучување на ублажувањето на климатските промени во националните 

развојни стратегии и релевантните секторски програми.  

Во случај Р. Македонија да стане член на ЕУ до 2020 година, тогаш ќе треба да ги 

имплементира европските политики и мерки за ублажување на климатските промени, како 

што се: зголемување на учеството на обновливите извори на енергија (ОИЕ), учество во 

системот за тргување со емисии (ЕТС), задолжителни стандарди за згради и опрема, 

означување (етикетирање) и сертифицирање на опремата и зградите, исклучување од 

употреба на неефикасните технологии како волфрамовите светилки и затворање или 

задолжително осовремување на неефикасните централи. Доколку не стане членка на ЕУ, Р. 

Македонија најверојатно ќе продожи со транспонирање и на другите директиви, но со 

поспоро темпо. Тогаш, ќе има избор помеѓу тоа да се приклучи кон групата на Анекс I земји и 

да понуди цел од типот на кавантифицирана обврска за ограничување или редукција на 

емисиите (КООРЕ) или да остане во позиција на земја во развој која не е дел од групата на 

Анекс I земји и да понуди цел како отстапување во однос на основно сценарио на развој. Во 

секој случај, слични политики и мерки ќе бидат имплементирани, но со различна брзина и 

интензитет. 

Според тоа, анализата за ублажување на климатските промени во рамките на Третиот 

национален план (ТНП) ги опфаќа следниве прашања:  

• Што може земјата да очекува во поглед на можни цели за ограничување/редукција 

на емисиите на стакленички гасови имајќи ги предвид тековните преговори со 

УНФЦЦЦ за идните климатски режими и кандидатскиот статус за членство во ЕУ? 

• Кои мерки/активности може да се преземат со цел да се постигне 

ограничување/редукција на емисиите? 
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• Колку би чинеле различните нивоа на амбиција за ограничување/редукција на 

емисиите на стакленички гасови?  

• Кој е потенцијалот за ублажување на климатските промени во не-енергетските 

сектори?  

• Како да се вклучат што е можно повеќе главни чинители и да се постават приоритетите 

преку учество на сите засегнати страни?  

• Како да се распредели ублажувањето на климатските промени во релевантните 

секторски политики и да се обезбеди зедничко и здружено делување?  

Одговорот на овие прашања бара вклучување на повеќе соработници/чинители, со 

специфични одговорности и задачи, кои ќе соработуваат меѓусебно. Органзацијата на работата 

на главните соработници/чинители и крајните резултати шематски се прикажани Слика 1. 

Покрај интензивната аналитичка работа во рамките на различни сектори како и помеѓу нив, 

анализата за ублажување исто така вклучува и пристап кој се базира на учество на повеќе 

главни чинители, особено кога се работи за евалуација и приоритизација на мерките во 

акциониот план за ублажување. Дополнително, не помалку важна е и компонентата за 

градење на капацитети и пренесување на знаењето, реализирана преку ангажирање на главен 

технички советник, меѓународен експерт и експертска поддршка за моделирањето на не-

енергетските сектори. 

На крај, треба да се нагласи дека резултатите од оваа анализа имаат индикативен карактер, да 

покажат „каде сме сега и до каде можеме да одиме“ во однос на ублажувањето на  

климатските промени. Со оглед на динамиката на релевентните случувања на национално и 

меѓународно ниво, како и големите неизвесности поврзани со процесот на УНФЦЦЦ и 

пристапувањето кон ЕУ, ова подобро е да се гледа како градење на аналитички капацитети во 

земјата со што би се создала цврста основа за сеопфатно и разумно креирање на политики, 

како и за формулирање/дефинирање на националната позиција во меѓународните и 

европските преговарчки процеси.  
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Слика 1. Организација на работата во областа за ублажување на климатските промени 
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2 УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ ВО СЕКТОРОТ ЕНЕРГЕТИКА  

Истражувачкиот центар за енергетика, информатика и материјали при Македонската 

академија на науките и уметностите (ИЦЕИМ-МАНУ) беше задолжен да направи детална 

проценка на потенцијалот за ублажување на климатските промени во националниот 

енергетски сектор, со помош на MARKAL моделот за енерегетскиот систем. Важно е да се 

напомене дека терминот „национален енергетски сектор“ треба да се гледа во поширока 

смисла, бидејќи MARKAL моделот ги опфаќа емисиите на стакленички гасови добиени со 

согурување на горива, при што опфатени се и секторот за снабдување со енергија, како и 

секторите на страната на потрошувачката на енергија – домаќинствата, индустријата (емисии 

од согорување на горива), сообраќај, трговија и услуги, и земјоделство (емисии од согорување 

на горива). 

Соодветно, тимот на ИЦЕИМ-МАНУ разви едно основно ценарио и три групи на сценарија за 

ублажување на климатските промени до 2050 година, според целите за 

ограничување/редукција на емисиите дефинирани од страна на меѓународниот експерт1. 

Националните сценарија за ублажување вклучуваат мерки и активности од секторските 

портфолија обезбедени од меѓународниот експерт, кои можат да се применат и моделираат 

во македонски услови. Во сите сценарија за ублажување, во моделот се воведени и следните 

цени за јаглеродни емисии: 

• до 2020: 0 EUR/tCO2 

• 2021 – 2024: 15 EUR/tCO2 

• 2025 – 2027: 20 EUR/tCO2 

• 2028 – 2030: 25 EUR/tCO2 

• 2030 – 2050: 30 EUR/tCO2 

                                                        

1
 Duic Neven, Analyses of possible GHG emission limitation: Final report on measures/policy actions for the scenario for 
reducing GHG emissions in order to comply with the possible future targets, August 2013 (prepared under UNDP project: 
00075206 “Third National Report to UNFCCC”). Достапен на: http://www.unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=276. 
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Работата на ИЦЕИМ-МАНУ исто така вклучуваше и анализа на сензитивност и споредбена 

анализа на економските аспекти на различни типови и нивоа на цели за 

ограничување/редукција на емисиите што соодветствуваат со различни нивоа на амбиција на 

националните политики. На крај, врз основа на аналитичките резултати, мерките и акциите за 

ублажување кои се најсоодветни за земјата се систематизирани во акциски план за 

ублажување на климатските промени во енергетскиот сектор.  

2.1 ОСНОВНО СЦЕНАРИО  

Со цел да се оцени влијанието на различните политики и програми за ублажување на 

климатските промени врз развојот на енергетскиот систем, беше развиено Основно сценарио. 

Ова сценарио ги зема предвид специфичните карактеристики на националниот енергетски 

систем, како постојните технолошки капацитети, сите можни нови технолошки опции, 

достапност на ресурси и можности за увоз и интервенции во политиките за краток рок. За таа 

цел, беа искористени сите достапни домашни (Државен завод за статистика, национални 

енергетски биланси и сл.) како и некои меѓународни бази на податоци (на пр. Меѓународна 

енергетска агенција). 

2.1.1 ПРОЕКЦИИ НА ПОТРЕБИТЕ ОД ЕНЕРГИЈА  

Проекциите на потребите од енергија во Основното сценарио за разгледуваниот период на 

планирање (2011 - 2050) се базираат на надворешни економски и демографски проекции 

(двигатели) и претпоставки во врска со чувствителноста на секоја од крајните енергетски 

услуги кон промените на претпоставните двигатели. Моделот мора да ги задоволи овие 

потреби во секој временски период, преку искористување на постојниот капацитет и/или 

преку воведување на нов капацитет за технологиите на страна на крајната потрошувачка. Во 

Табела 1 се дадени главните двигатели на потребите, БДП и стапката на пораст на населението, 

за Основното сценарио и како нивните промени се рефлектираат на идните енергетски 

потреби во сите сектори по крајни услуги.  
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Табела 1. Главни двигатели на енергетските потреби во Основното сценарио  

Категорија Претпоставка 

Стапка на пораст на БДП (годишен 
просек) 

3,21% (2011-2029), 3,26% (2029-2050) 

Стапки на пораст по сектори *  
Домаќинства 1,58% 

Комерцијален 2,30% 
Индустрија 1,62% 

Земјоделство 2,80% 
Транспорт 3,6% (pkm); 3,3% (tkm)  

Стапка на пораст на населението 
(годишен просек) 

-0,24% 

* Просечната годишна стапка на пораст за крајна-корисна енергија базирана на преокциите за различни 
енергетски услуги во секој од секторите, за периодот 2011-2050  

Друг важен фактор за развој на Основното сценарио е кривата на оптоварување за електрична 

енергија во земјата, која е потребна за подобо да се распределат енергетските потреби по 

сезони. Кривата на отоварување за електрична енергија за 2012 година, која се користи во 

моделот, е прикажана на Слика 2.  

Слика 2. Крива на оптоварување за електрична енергија 

 

2.1.2 ПОТРОШУВАЧКА НА ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА  

Во Основното сценарио, потрошувачата на финална енергија се очекува да порасне за 48% до 

2032 година и 102% до 2050 година. Најголем удел во потрошувачката на финална енергија 

имаат дизелот и електричната енергија, како и природниот гас кој се увезува (Слика 3). 

Потрошувачката на дизелот ќе се зголеми за приближно 141% во перидот помеѓу 2011 и 2050 
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година, претежно заради зголомената употреба во транспортниот сектор. За разгледуваниот 

период на планирање вкупниот пораст на потрошувачката на електрична енергија ќе биде 

околку 70%. Потрошувачката на јаглен ќе расте со вкупен пораст од 84%, главно во 

индустрискиот сектор. Значително се зголемува и потрошувачката на гас, особено после 2030 

година и тоа главно во комерцијалниот и транспортниот сектор. Продорот на гасот во 

резиденцијалниот сектор е ограничен поради тоа што се потребни големи инвестиции во 

дистрибутивната мрежа.   

Слика 3. Потрошувачка на финална енергија по горива во Основното сценарио (ktoe) 

 

ТНГ – Течен нафтен гас 

Постои голема несигурност околу цената на гасот, што има значајно влијание и на неговата 

потрошувачка во иднина. Моменталните цени, кои се користат како базни во моделот, се 

проектрани врз база на претпоставките од IEA WEO2. Сепак, моменталните цени се многу 

високи поради слабиот увоз низ постојниот гасовод. Ако нивото на увоз се зголеми (како што 

се предвидува и во Основното сценарио), релативната цена на гасот (која се одредува според 

договор со снабдувачите) ќе се треба намали. Моделирањето на ова прашање треба 

дополнително да се разработи, особено ако се има предвид и можното поврзување на земјата 

со новиот гасовод „Јужен поток“.  

                                                        

2
 IEA WEO – International Energy Agency, World Energy Outlook (Меѓународна енергетска агенција, Енергетски 

предвидувања во Светот) 
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Најголем пораст во потрошувачката на финална енергија за перодот 2011 - 2050 може да се 

забележи во транспортот (околу 172%), а потоа во земјоделството, комерцијалниот и 

индустрискиот сектор, додека во секторот домаќинства потрошувачката се менува релативно 

бавно (Слика 4).  

Слика 4. Потрошувачка на финална енергија по сектори во Основното сценарио (ktoe) 

 

2.1.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР – ИНСТАЛИРАН КАПАЦИТЕТ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

Со цел да се задоволат потребите од електрична енергија, кои се речиси 30% од вкупната 

потрошувачка на финална енергија во 2032 и 2050 година, потребни се одредени инвестиции 

во нови производствени капацитети. Вкупната инсталирана моќност на електраните за 

производство на електрична енергија за периодот 2011 – 2050 е прикажан на Слика 5. До 2017 

година, постојната термоелектрана (ТЕ) Битола (со моќност од околку 600 MW) ќе се 

ревитализира со цел да ги задоволи барањата од Директивата за големите постројки за 

согорување3 (LCP Directive) и ќе работи до 2032 година. Постојните гасни електрани ќе бидат 

исто така достапни до 2032 година со вкупена инсталирана моќност од 290 MW, додека пак 

                                                        

3
 Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (the 
LCP Directive). Достапен на: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/lcp/legislation.htm 
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постојните хидроелектрани ќе бидат расположливи за целиот период на планирање со истата 

вкупна инсталирана моќност од 579 MW  

Слика 5. Инсталирана моќност на постојните и на новоизградените електрани во Основното 

сценарио (MW) 

 

Новите допонителни постројки за производство на електрична енергија инсталирани помеѓу 

2014 и 2050 се дадени во Табела 2. Термоелектраните на јаглен и понатаму остануваат главни 

производители на електрична енергија со нови постројки со инсталирана моќност од 700 MW 

во периодот помеѓу 2026 и 2050. Другите инвестиции се во хидроелектрани, со кумулативно 

дополнителна инсталирана моќност од 363 MW до 2050 година, односоно три нови големи 

хидроелектрани (ХЕ Св. Петка, ХЕ Бошков Мост и ХЕ Луково Поле) и нови мали хидроелектрани. 

Во 2020 и во 2038 година ќе се изградат по една нова една мала гасна електрана со моќност од 

130 MW, а во 2035 година ќе се изградат уште две нови големи гасни електрани со 

инсталирана моќност од 300 MW и 260 MW. Ветерните и соларните електрани, 

субвенционирани со повластени тарифи, исто така имаат важен удел со вкупна инсталирана 

моќност од 175 MW.   

Табела 2. Дополнителна инсталирана моќност по тип на електраните (според гориво) во 

Основното сценарио (MW) 

Тип на електрана 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

На јаглен 0 0 0 0 200 500 500 700 700 700 700 700 700 

Гасна 0 0 130 130 130 130 130 790 920 920 920 920 920 

Хидро 67 221 250 278 306 334 363 363 363 363 363 363 363 

Ветерна 36 65 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 289 

Соларна 4 4 4 4 4 4 25 25 25 25 25 25 25 

Вкупна нова инст. моќност 107 290 484 512 790 1.118 1.168 2.028 2.158 2.158 2.158 2.158 2.296 

% од вкупна инст. моќност 5,6% 15,3% 24,2% 25,2% 34,2% 42,4% 43,5% 77,8% 78,8% 78,8% 78,8% 78,8% 79,9% 
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На Слика 6 се дадени потребните капитални инвестиции за нови електрани, инсталирани во 

секој од тригодишните периоди. 

Слика 6. Вкупни трошоци за инвестиции во нови електрани и гасовод во Основното сценарио 

(милиони евра)  

 
* Инвестициите не се годишни, туку кумулативни за секој тригодишен период  

Трошоците за инвестиции во нови електрани се појавуваат како што се зголемуваат потребите 

за електрична енергија, а и поради изминувањето на животниот век на постојните електрани и 

апарати. Во Основното сценарио, за да се зголеми инсталираната моќност на електраните за 

3.286 MW до 2050 година, потребни се вкупни инвестиции од 4005 милиони евра, плус 

дополнителни 95 милиони евра во нова преносна и дистрибутивна мрежа. Значителни 

инвестиции од околу 1.129 милиони евра може да се забележат во 2035 година, кога старите 

електрани се затворат и се градат нови дополнителни постројки за производство на електична 

енергија (претежно гасни и електрани на јаглен). Исто така, потребни се 285 милиони евра 

дополнителни инвестиции за нов гасовод.   

Од производството на електрична енергија (Слика 7), може да се заклучи дека гасните 

електрани и термоелектрани-топлани (ТЕ-ТО) доминираат. Постојните ТЕ-ТО ќе се користат до 

2032 година, но не со полн капацитет, поради изградбата на новите електрани на јаглен, 

почнувајќи од 2026, чија работа е поефтина во споредба на работата на постојните ТЕ-ТО со 

полн капацитет. Постојните електрани на јаглен (само ревитализиранта ТЕ Битола) ќе работат 

речиси со полн капацитет до 2032 година. Во 2035 година, кога постојните електрани на јаглен 

и гасните ТЕ-ТО веќе се затворени, значаен дел од производството на електрична енергија до 

2050 година ќе заземат новите електрани на гас и на јаглен. Другите електрани (хидро, ветерни 

и соларни) ќе работат претежно со полн капацитет. Исто така, може да се забележи и мало 
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количество на увоз на електрична енергија, кое ќе се задржи речиси на исто ниво за целиот 

период на планирање.  

Слика 7. Производство и увоз на електрична енергија во Основното сценарио (GWh) 

 

2.1.4 ПОТРЕБИ ОД ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА 

Потребите од примарна енергијаво 2032 година се планира да бидат 4.381 ktoe и 5.252 ktoe во 

2050 година, зголемувајќи се во однос на потребите во 2011 година за околу 46% и 75%, 

соодветно.  

Покрај значителниот пораст во потребите од примарна енергија, снабдувањето станува 

поразновидно. Како што е прикажано на Слика 8, уделот на увезениот природен гас се 

зголемува за периодот на планирање, достигнувајќи 10% од вкупните потреби во 2032 и 30% 

во 2050. Порастот на потребите во транспортот се рефлектира во потрошувачката на нафтени 

продукти (увезени) и сурова нафта, зголемувајќи го уделот за нафтените продукти во 

потребите од примарна енергија на 5% во 2032 година и 10% во 2050 година, и уделот на 

суровата нафта на 26% во 2032 и 24% во 2050. Учеството на јагленот како примарен енергетски 

ресурс се намаува од 47% во 2032 година, на 25% во 2050 година. Придонесот на обновливите 

извори на енергија (ОИЕ) (со исклучок на биомасата) во потребите од примарна енергија за 

овој период благо се менува од 4.7% во 2011 на 5.9% во 2032 година и останува на тоа ниво до 

2050 година, но гледано во апсолутни вредности примарната енергија добиена од ОИЕ се 

зголемува за 119% за периодот 2011 - 2050. Ова примарно се должи на дополнителнта 

инсталирана моќност од ветерни електрани во електроенергетсииот систем (ЕЕС). Учеството на 
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биомасата е речиси на исто ниво од 6% до 2032 година, а во 2050 година дури и се намалува 

на 4.6%.  

Слика 8. Потреби од примарна енергија во Основното сценарио (ktoe) 

 

Вкупните дисконтирани трошоци на системот (кумулативно за периодот 2011 – 2050) за 

реализација на Основното сценарио се проценува да бидат 51.181 милиони евра.    

2.1.5 CO2 ЕМИСИИ  

Емисиите на CO2 се прогнозира да се менуваат од 9,5 Mt во 2011 година, до 14 Mt во 2032 и 

2050 година, или за околу 50%, со доминантно учество на емисиите од електроенергетскиот 

сектор (Слика 9). Смалувањето во 2035 година е резултат на затворањето на постојните 

електрани на јаглен  и гас. Емисиите повторно ќе се зголемат кога новите електрани на јаглен 

ќе се вклучат во системот (во 2035). Исто така, може да се забележи значителен пораст и на 

емисиите од другите сектори, особено од транспортниот и комерцијалниот сектор. Како 

резултат на растечкиот број на возила и зголемената потрошувачка на нафтени деривати, 

емисиите на CO2 од транспортот ќе се зголемат за повеќе од 140%. Зголемените емисии од 

комерцијалниот сектор претежно се резултат на зголемената употреба на гасот во овој сектор.  

Емисиите на CO2 од сите сектори се дадени во Табела 3  
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Слика 9. CO2 емисии во Основното сценарио (kt) 

 

Табела 3. CO2 емисии по сектори во Основното сценарио (kt)  

Сектор 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

Земјоделство  75 46 49 52 56 60 65 70 75 80 85 89 94 99 

Комерцијален 165 342 228 240 256 271 288 305 327 352 384 425 476 540 

Индустрија 1.346 1.245 1.261 1.332 1.414 1.497 1.582 1.659 1.724 1.811 1.898 1.981 2.092 2.192 

Електроенергетски  6.327 7.043 7.069 6.518 6.549 7.704 9.141 9.348 6.624 6.841 7.040 7.230 7.325 7.310 

Домаќинства 145 144 146 153 163 179 216 260 307 339 378 410 474 543 

Транспорт  1.424 1.490 1.546 1.754 1.904 2.064 2.259 2.475 2.655 2.863 3.052 3.241 3.355 3.482 

Вкупно 9.481 10.311 10.298 10.049 10.343 11.774 13.550 14.118 11.712 12.286 12.837 13.376 13.816 14.166 

2.1.6 РЕЗИМЕ 

Табела 4. Клучни показатели за Основното сценарио 

Показател 2011 2032 2050 

Годишна 
стапка на 

пораст 2011 
- 2032 (%) 

Годишна 
стапка на 

пораст 2011 
- 2050 (%) 

Вкупен 
пораст 
2011 - 

2032 (%) 

Вкупен 
пораст 
2011 - 

2050 (%) 

Потрошувачка на финална 
енергија (ktoe) 

1.863 2.758 3.754 1,89% 1,81% 48,07% 101,55% 

Инсталирана моќност на 
електрани (MW) 

1.838 2.687 2.875 1,82% 1,15% 46,17% 56,43% 

Производство и увоз на 
ел.енергија (GWh) 

8.870 11.945 14.980 1,43% 1,35% 34,67% 68,88% 

Потреби од примарна 
енергија (ktoe) 

3.008 4.381 5.252 1,81% 1,44% 45,64% 74,60% 

Емисии на CO2 (kt) 9.481 14.118 14.166 1,91% 1,03% 48,90% 49,41% 
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• Од аспект на потрошувачка на финална енергија, најбрзо расте транспортниот сектор, 

по кој следат земјоделскиот, комерцијалниот, индустрискиот сектор и домаќинствата.  

• Дизел горивото и електричната енергија имаат најголем удел во потрошувачката на 

финална енергија за целиот период на планирање. После 2035 година, уделот на 

природниот гас и јагленот се зголемува како резултат на зголемените потреби од овие 

енергенти во комерцијалниот и индустрискиот сектор. 

• Постојната ТЕ Битола ќе се ревитализира и ќе работи до 2032 година.  

• Постојните гасни електрани ќе работат до 2032, но не секогаш со полн капацитет. 

• После 2029, во системот ќе влезат нови електрани на јаглен (500 MW) и на гас (920 

MW). 

• До 2050 година, во електроенергетскиот систем ќе влезт и нови хидроелектрани (три 

големи – ХЕ Св. Петка, ХЕ Бошков Мост и ХЕ Луково Поле и субвенционираните мали 

ХЕ) со вкупна инсталирана моќност од 420 MW. 

• До 2050 година, во системот ќе влезат и субвенционирани ветерни и фотоволтаични 

електрани со вкупна инсталирана моќност од 185 MW (што моментално е 

максималниот капацитет кој може да се субвенционира).   

• Вкупни инвестици од околу 4.005 милини евра се потребни за дополнителни 3.286 MW 

во нови производствени постројки до 2050 година и околу 95 милиони евра во нова 

преносна и дистрибутивна мрежа.  

• Дополнителни инвестиции од 285 милиони евра се потребни за нов гасовод. 

• Потребите од примарна енергија стануваат поразновидни со зголемен удел на 

придодниот гас, суровата нафта и нафтените деривати, како и обновливите извори на 

енергија.  

• Нивото на емисии на CO2 ќе се зголеми за 50%, со доминантно учество на 

електроенергетскиот сектор.  
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2.2 ГРУПА 1: EУ СЦЕНАРИЈА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ  

На патот кон обезбедување енергетски сектор без јаглеродни емисии во 2050 година4, ЕУ 

размислува за нивото за намалување на емисиите на стакленички гасови кон кое треба да се 

стреми до 2030 и како да се поддржи напредокот кон конкурентна економија и безбеден 

енергетски систем5. Најновите проценки за целите на ЕУ за 2030 година се помеѓу 30% и 40% 

намалување во споредба со емисиите во 1990 година. 

Групата 1 на сценарија за ублажување се од типот ЕУ сценарија, кои произлегуваат од 

претпоставката дека Македонија ќе биде членка на ЕУ во 2020 година. Следејќи ги целите на 

ЕУ, целите за ублажување се дефинирани за крајната година од еден разгледуван период 

(поставени за 2030 година, 2040 година и 2050 година) во споредба со емисиите од 1990, при 

тоа одразувајќи три различни нивоа на амбиција - ниско, средно и високо (Табела 5). На тој 

начин може да се претпостави дека Република Македонија до 2030 година ќе треба да ги 

намали емисиите за 20% - 40% во споредба со емисиите во 1990 година. Сценаријата понатаму 

би требало да продолжат до 2040 година со цели од 30% -60% намалување во споредба со 

емисиите во 1990 и до 2050година  со цели од 40% -80% намалување во споредба со емисиите  

во 1990 година. 

Соодветните нивоа на емисии се прикажани на Слика 10. 

Табела 5. Дефиниција на ЕУ сценаријата за ублажување на климатските промени 

 2030 2040 2050 

ЕУ_Ниско -20% -30% -40% 

ЕУ_Средно -30% -45% -60% 

ЕУ_Високо -40% -60% -80% 

 

                                                        

4
 European Commission. Energy roadmap 2050. COM (2011) 885 final of 15 December, 2011. 

5
 European Commission. Green paper, A 2030 framework for climate and energy policies. COM(2013) 169 final of 27 March, 

2013. 
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Слика 10. Дефиниција на ЕУ сценаријата за ублажување на климатските промени (CO2 

емисии)  

 

2.2.1 ПОТРОШУВАЧКА НА ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА 

Потрошувачката на финална енергија до 2032 година ќе се зголеми речиси со ист процент (46%) 

во сите три сценарија на ублажување, но во текот на целиот период на планирање, 2011 - 2050, 

сценариото за ублажување EУ_Ниско има најголем пораст од 96%, а после следи сценариото 

EУ_Средно со 91% и сценариото EУ_Високо со 74%. Користењето на електрична енергија и 

потрошувачката на дизел гориво имаат најголем удел во потрошувачката на финална енергија 

во сите три сценарија (Слика 11) со различни промени во текот на периодот на планирање. Во 

сите сценарија за ублажување, потрошувачката на увезен природен гас ќе почне да се 

зголемува по 2020 година, додека потрошувачката на јаглен ќе се намали по 2032 и до 2050 

година ќе биде заменет со други горива. 
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Слика 11. Потрошувачка на финална енергија во ЕУ сценаријата за ублажување на 

климатските промени (ktoe) 

 

*ТНГ – Течен нафтен гас 

Најзначајни промени во потрошувачката на финална енергија може да се забележат кај 

сценариото за ублажување EУ_Виско каде уделот на потрошувачката на гас до 2032 е зголеми 

речиси на исто ниво како и електричната енергија, намалувајќи ја потрошувачката на дизел 

горивото и јагленот, што главно се должи на зголемената употреба на гас во индустријата како 

и на употребата на компримиран природен гас (КПГ) во транспортот, но до 2050 година увозот 

на електрична енергија ќе стане многу поевтина опција за достигнување на целите на ЕУ, 

потиснувајќи ја потрошувачката на гас и на јаглен (главно во индустрија) и потрошувачката на 

дизел горивото (во транспортот) со воведувањетo на електричните возила. Промените во 

потрошувачката на финална енергија во сценаријата за ублажување EУ_Ниско и EУ_Средно се 

скоро исти, освен за последните 10 години од периодот на планирање, кога според 

сценариото за ублажување EУ_Средно увозот на електрична енергија е поевтина опција која 

значително ќе ја намали потрошувачката на гас (главно во индустријата) и благо ќе ја намали 

потрошувачката на дизел гориво во транспортот како резултат на користењето на електрични 

возила. 

2.2.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР – ИНСТАЛИРАН КАПАЦИТЕТ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

За да се постигнат целите на ЕУ сценаријата за ублажување, потребни се значителни промени 

во вкупната инсталирана моќност на електраните за производство на електрична енергија во 
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текот на периодот 2011 - 2050 (Слика 12). Ревитализацијата на постојните термоелектрани на 

јаглен не е економски исплатлива опција во рамките на ЕУ сценаријата за ублажување, 

првенствено поради цената на јаглеродните емисии, па поради тоа до 2020 година тие ќе се 

затворат. Постоечките термоелектрани на гас ќе бидат достапни до 2032 со вкупна 

инсталирана моќност од 290 MW и постојните хидроелектрани ќе бидат на располагање во 

текот на целиот плански период со иста инсталирана моќност од 579 MW. 

Слика 12. Инсталирана моќност на постојните и на новоизградените електрани во ЕУ 

сценаријата за ублажување на климатските промени (MW)  

 

Во сите ЕУ сценарија за ублажување ќе бидат потребни дополнителни инвестиции во нови 

хидроелектрани до 2050 година, со вкупна инсталирана моќност од 1.087 MW. 

Дополнителниот хидропотенцијал ќе вклучува 14 нови големи хидроелектрани (ХЕ Св. Петка, 

ХЕ Бошков Мост, ХЕ Луково Поле, ХЕ Галиште, ХЕ Чебрен и Проектот Вардарска долина со ХЕ 

Градец, ХЕ Демир Капија, ХЕ Гевгелија, ХЕ Кукуричани, ХЕ Криволак, ХЕ Бабуна, ХЕ Дуброво, ХЕ 

Милитково, и ХЕ Градско) и мали хидроцентрали. По 2020 година, нови гасни електрани ќе се 

градат во сите три сценарија, со кумулативена инсталирана моќност од 950 MW во сценариото 

EУ_Ниско, околу 600 MW во сценариото EУ_Средно и 550 MW во сценариото EУ_Високо до 

2050 година. Субвенционираните ветерни и фотоволтаични електрани со повластени тарифи, 

со вкупна инсталирана моќност од 150 MW и 25 MW, соодветно, ќе се изградат во сите 

сценарија, а во 2032 ќе се изградат дополнителни 210 MW од ветерни електрани без 

субвенции. 
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Според сценариото EУ_Ниско, за да се зголеми инсталираната моќност на електраните за 2.422 

MW до 2050 година, потребна е вкупна инвестиција во нови електрани од околу 4.400 

милиони  евра (Табела 6). Исто така, потребни се дополнителни инвестиции од 90 милиони 

евра во нови преносни и дистрибутивни мрежи и 187 милиони евра во нов гасовод. Според 

сценариото EУ _Средно инвестициите вклучуваат 4.083 милиони евра во нови електрани, 126 

милиони евра во нови ПиД мрежи и 150 милиони евра во нов гасовод. Сценариото EУ _Високо 

бара највисоки инвестиции во нови електрани во износ од 5.121 милиони евра, како и во нови 

ПиД мрежи од околу 150 милиони евра, и во нов гасовод од околу 260 милиони евра. 

Табела 6. Трошоци за инвестиции во ЕУ сценаријата за ублажување на климатските промени 

(милиони евра)  

 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

ЕУ_Ниско 

Нови електрани 112 270 701 154 125 393 637 666 132 217 25 173 793 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 2 0 9 2 2 2 2 3 3 3 5 

Гасовод  0 0 129 30 16 12 0 0 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 0 0 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 867 221 182 439 671 668 135 221 60 177 798 

ЕУ_Средно 

Нови електрани 112 270 958 154 377 289 390 264 48 787 25 173 235 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 4 4 2 3 1 2 4 4 9 17 19 

Гасовод  0 0 118 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 32 0 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 1115 227 411 324 424 266 52 791 66 191 254 

ЕУ_Високо 

Нови електрани 112 869 101 351 517 393 151 264 438 787 142 783 213 

Преносни и дистрибутивни мрежи 57 0 4 3 1 2 3 3 4 25 5 16 26 

Гасовод  0 0 192 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 32 0 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 900 333 425 582 427 186 299 442 813 179 799 239 

Понатаму, ЕУ сценаријата за ублажување бараат инвестиции за намалување на загубите во 

дистрибутивната мрежа, кои се очекува да бидат речиси 260 милиони евра во сценариото 

EУ_Ниско и околу 290 милиони евра во сценаријата EУ _Средно и EУ _Високо, за целиот 

период на планирање. Како резултат на ова загубите на електрична енергија во 

дистрибутивната мрежа ќе се намалат за 25.103 GWh во сценариото EУ_Ниско и 25.548 GWh во 

сценаријата EУ _Средно и EУ _Високо, кумулативно во текот на целиот период на планирање. 
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Од производството на електрична енергија од разгледуваните електрани (Слика 13), може да 

се забележи дека до 2032 во сите три сценарија постојните термоелектрани на јаглен ќе бидат 

заменети со постојните и нови ТЕ-ТО на гас, како и со нови хидро и ветерни електрани, со што 

ќе се намали увозот на електрична енергија. Во периодот од 2032-2041 во сценаријата за 

ублажување EУ_Високо и EУ_Средно како резултат на повисоките цели за намалување на 

емисиите на CO2, производството на електрична енергија од нови хидроелектрани и увозот на 

електрична енергија ќе го зголемат својот удел за сметка на гасните електрани, додека во 

сценариото EУ_Ниско, гасните електрани, хидроелектраните и увозот имаат речиси исти удел. 

За да достигнат многу високите цели во сите три сценарија до крајот на периодот на 

планирање, производството на електрична енергија од гасните електрани ќе биде заменето со 

увоз на електрична енергија и зголемено производството на новите хидроелектрани. 

Слика 13. Производство и увоз на електрична енергија во ЕУ сценаријата за ублажување на 

климатските промени (GWh) 

 

2.2.3 ПОТРЕБИ ОД ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА 

Потребите од примарна енергија ќе се зголемат во текот на периодот на планирање со 

севкупен раст од 37% во сценаријата EУ_Ниско и EУ_Средно и 31% во сценариото EУ_Високо. 

По 2020 година, во сите сценарија потребите од примарна енергија стануваат се поразновидни 

како резултат на зголемениот увоз на природен гас и искористувањето на обновливите извори 

на енергија (Слика 14). По 2032 година, увозот на електрична енергија ќе ја замени 

потрошувачката на јаглен (главно во индустрија) и ќе ја намали потрошувачката на природен 
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гас по 2041 година, како резултат на целта за намалување на емисиите на CO2. Овие промени 

се најзабележливи во сценариото за ублажување EУ_Високо. 

Слика 14. Потреби од примарна енергија во ЕУ сценаријата за ублажување на климатските 

промени (ktoe) 

 

2.2.4 ВКУПНИ ТРОШОЦИ НА СИСТЕМОТ 

Од сите ЕУ сценарија за ублажување најскапо е сценариото EУ_Високо со вкупни дисконтирани 

трошоци за системот (кумулативно за периодот 2011-2050) од 52.487 милиони евра, што е 0,5% 

повисоко од сценариото EУ_Средно со вкупна намалени системски трошоците од 52.243 

милиони, а 1,5% повисоко од сценариото EУ_Ниско со вкупни дисконтирани трошоци за 

системот од 51.725 милиони евра (Слика 15). Сценариото EУ_Ниско  е поевтино од EУ _Средно 

за 1%. Споредено со трошоците за Основното сценарио, трошоците на ЕУ сценаријата за 

ублажување се 2.6%, 2.1% и 1.1% повисоки, соодветно за сценаријата EУ_Високо, EУ_Средно и 

EУ_Ниско. 
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Слика 15. Вкупни дисконтирани трошоци на системот за Основното сценарио и ЕУ 

сценаријата за ублажување на климатските промени (2012 милиони евра) 

 

2.2.5 CO2 ЕМИСИИ 

Најзначаен ефект врз намалувањето на емисиите на CO2 има воведувањето на цената на 

јаглеродните емисии што резултира со затворање на постоечките термоелектрани на јаглен и 

ги прави во новите термоелектраните на јаглен економски неисплатливи за инвестиција. 

Покрај тоа, за да се постигне предвиденото намалување на CO2 емисиите од 40% во 

сценариото EУ_Ниско, 60% во сценариото EУ_Средно и 80% во сценариото EУ_Високо, 

потребно е емисиите од електроенергетскиот сектор значително да се намалат (Слика 16). 

Други сектори кои придонесуваат кон оставарувањето ЕУ целите за намалување на емисиите 

се индустрискиот сектор, каде употребата на фосилните горива (јаглен и природен гас) 

постепено се заменува со увезена електрична енергија и домаќинствата, каде што се користат 

поефикасни технологии и обновливи извори на енергија. Намалувањето на емисиите најтешко 

се постигнува во транспортниот сектор, главно поради тоа што е многу тешко голем дел од 

возилата да се префрлат на биогорива. 
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Слика 16. CO2 емисии во ЕУ сценаријата за ублажување на климатските промени (kt) 

 

Вкупните проекции на CO2 емисии за сите ЕУ сценарија за ублажување и Основното сценарио 

се дадени во Табела 7 и Слика 17. Во однос на Основното сценарио кумулативнате емисии на 

CO2 се намалени за 40% во сценариото EУ_Ниско, 46% во сценариото EУ_Средно и 53% во 

сценариото EУ_Високо. 

Табела 7. Вкупни CO2 емисии во Основното сценарио и во ЕУ сценаријата за ублажување на 

климатските промени (kt) 

Сценарио 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

Основно (Реф.) 9.481 10.311 10.298 10.049 10.343 11.774 13.550 14.118 11.712 12.286 12.837 13.376 13.816 14.166 

ЕУ_Ниско 9.481 10.267 10.195 5.718 6.187 6.485 6.836 7.116 7.102 6.865 6.628 6.313 5.997 5.681 

ЕУ_Средно 9.481 10.259 10.177 5.583 6.043 6.214 6.453 6.273 5.918 5.563 5.208 4.735 4.261 3.788 

ЕУ_Високо 9.481 10.207 10.030 5.587 5.777 5.979 5.681 5.208 4.734 4.261 3.788 3.156 2.525 1.894 
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Слика 17. Вкупни CO2 емисии во Основното сценарио и во ЕУ сценаријата за ублажување на 

климатските промени (kt) 

 

2.2.6 РЕЗИМЕ 

Табела 8. Клучни показатели за Основното сценарио и ЕУ сценаријата за ублажување на 

климатските промени 

Показател Основно ЕУ_Ниско ЕУ_Средно ЕУ_Високо 

      
Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 

Вкупни дисконтирани 

трошоци на системот 

(2012 мил евра) 

51.181 51.725 544 1,1% 52.243 1.063 2,1% 52.487 1.307 2,6% 

Кумулативна 

потрошувачка на 

финална енергија 

(ktoe) 

113.101 112.043 -1.058 -0,9% 111.088 -2.013 -1,8% 108.857 -4.244 -3,8% 

Вкупна инстал. 

моќност на електрани 

(MW) 

2.875 3.001 126 4,4% 2.151 -724 -25,2% 2.601 -274 -9,5% 

Кумулативно 

производство и увоз 

на ел. енергија (GWh) 

489.919 64.340 -25.579 -5,2% 505.963 16.044 3,3% 559.958 70.039 14,3% 

Кумулативни потреби 

од примарна енергија 

(ktoe) 

172.253 146.446 -25.807 -15,0% 143.991 -28.261 -16,4% 144.305 -27.948 -16,2% 

Кумулативни CO2 

емисии (kt) 
504.354 302.613 -201.741 -40,0% 269.871 -234.483 -46,5% 234.929 -269.425 -53,4% 

• Во трите ЕУ сценарија за ублажување електричната енергија и дизел горивото имаат 

најголем удел во потрошувачката на финална енергија во текот на целиот период на 

планирање. До 2050 година увозот на електрична енергија ќе стане многу поевтина 

опција за постигнување на целите на ЕУ во сите три сценарија, потиснувајќи ја 

потрошувачкатана гас и јаглен (главно во индустрија) и потрошувачката на дизелот (во 

транспортот). 
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• Ревитализацијата на постојните и инвестирањето во нови термоелектрани на јаглен не 

е економски исплатливо во ЕУ сценаријата за ублажување, што главно се должи на CO2 

таксите. 

• Постојните термоелектрани на гас работат до 2032, а после 2020 година ќе се изградзт 

и нови гасни електрани со вкупна инсталирана моќност од 950 MW во сценариото ЕУ-

Ниско, 600 MW во сценариот EУ_Средно и 550 MW во сценариот EУ_Високо сценарио 

до 2050 година. 

• Покрај постојните хидроелектрани, ќе се изградат и 14 нови хидроелектрани во сите ЕУ 

сценарија за ублажување со вкупна инсталирана моќност од 1.087 MW до 2050 година. 

• До 2050 година, во електроенергетскиот систем ќе се вклучат вкупно 185 MW од 

субвенционирани ветерни и фотоволтаични електрани, и дополнителни 210 MW на на 

ветерни електрани без повластени тарифи. 

• За да се постигнат целите на сценаријата EУ_Средно и ЕУ_Високо, после 2032 година ќе 

се зголеми увозот на електрична енергија и производството на хидроелктраните, за 

сметка на гасните електрани, кои до 2050 година целосно ќе се заменат со увоз на 

електрична енергија. 

• Вкупните кумулативни инвестиции во нови постројки за производство на електрична 

енергија варираат помеѓу 4.083 – 5.500 милиони евра, во зависност од сценариото за 

ублажување. 

• Потребни се дополнителни инвестиции во нови преносни и дистрибутивни мрежи од 

90 – 150  милиони евра и во нов гасовод од 150 – 285 милиони евра. 

• Во сите ЕУ сценарија за ублажување се постигнува намалување на загубите во 

дистрибутивната мрежа во износ од 25 – 25,5 TWh, кои чинат од 260 – 290 милиони 

евра. 

• Потребите од примарна енергија по 2020 година стануваат сѐ поразновидни како 

резултат на зголемениот увоз на природен гас и искористувањето на обновливите 

извори на енергија и после 2032 година увозот на електрична енергија ја заменува 

потрошувачката на јаглен (главно во индустријата) и ја намалува потрошувачката на 

природен гас. 

• Најскапо е сценариото EУ_Високо со кумулативни вкупни дисконтирани трошоци за 

системот од 52.487 милиони евра, кои се за 0,5% повисоки од сценариото EУ_Средно и 

за 1,5% повисоки од сценариото EУ_Ниско. 

• Воведувањето на цена за јаглеродните емисии ги прави целите на ЕУ сценаријата за 

ублажување лесно постигливи, значително намалувајќи ги емисиите на CO2, главно во 

електроенергетскиот сектор и индустријата. 
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2.3 ГРУПА 2: КООРЕ СЦЕНАРИЈА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ 

Во случај не стане земја членка на ЕУ, Република Македонија ќе има можност да понуди цел 

како кавантифицирана обврска за ограничување или редукција на емисиите (КООРЕ) во однос 

на базна година, која веројатно би била 1990 година. 

За целите на оваа студија, ќе биде предложено да се моделира широк спектар на КОРРЕ за 

периодот 2021 - 2028, почнувајќи од -20% па одејќи до +20%. Со цел да може да се моделираат 

сценарија до 2050 година, за секој следен буџетски период (т.е. секои 8 години), КООРЕ треба 

да се намали за 10 процентни поени (Табела 9) .  

Соодветните нивоа на емисии се прикажани на Слика 18. 

Табела 9. Дефиниција на КООРЕ сценаријата за ублажување на климатските промени 

 2021-28 2029-36 2037-44 2045-52 

КООРЕ_Ниско +20% +10% 0% -10% 

КООРЕ_Средно ниско +10% 0% -10% -20% 

КООРЕ_Средно 0% -10% -20% -30% 

КООРЕ_Средно високо -10% -20% -30% -40% 

КООРЕ_Високо -20% -30% -40% -50% 

Слика 18. Дефиниција на КООРЕ сценаријата за ублажување на климатските промени (CO2 

емисии) 
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2.3.1 ПОТРОШУВАЧКА НА ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА 

Потрошувачката на финална енергија во сите сценарија на ублажување со КООРЕ ќе се зголеми 

за околу 48% до 2032 година и во текот на периодот 2011-2050 за: 100% во првите три 

сценарија (КООРЕ_Ниско , КООРЕ _Средно-ниско , КООРЕ_Средно), 97% во КООРЕ_Средно-

високо и 95% во КООРЕ _Високо. Користењето на електрична енергија и потрошувачката на 

дизел гориво имаат повторно најголем удел во потрошувачката на финална енергија во сите 

пет сценарија (Слика 19), со различни промени во текот на периодот на планирање. Во сите 

сценарија, увезениот природен гас повеќе ќе се користи после 2020 година, значително 

зголемувајќи го својот удел во потрошувачката на финална енергија до 2050 година. Од 2041 

година потрошувачката на јаглен (во индустријата ) во сценаријата КООРЕ_Средно-високо и 

КООРЕ_Високо ќе биде заменета со природен гас, а до 2050 година оваа промена во горивото 

ќе се направи практично во сите пет сценарија (само во КООРЕ_Ниско може да се забележи 

мал удел на јагленот). Во 2050 година, за да се постигне проценетата КООРЕ, во сценариот 

КООРЕ_Високо потрошувачката на гас ќе се намали за сметка на увозот на електрична енергија. 

Уделот на останатите горива во потрошувачката на финална енергија ќе остане речиси на исто 

ниво во текот на целиот период на планирање, освен потрошувачката на бензин во 

транспортниот сектор, кој во 2050 година ќе биде заменет главно со биогорива. 

Слика 19. Потрошувачка на финална енергија во КООРЕ сценаријата за ублажување на 

климатските промени (ktoe) 

 

* ТНГ – Течен нафтен гас 
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2.3.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР – ИНСТАЛИРАН КАПАЦИТЕТ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

Воведувањето на КООРЕ во сценаријата за ублажување ќе резултира со промени на вкупната 

инсталирана моќност на електраните во текот на целиот период на планирање (Слика 20). Како 

резултат на воведувањето на цени за јаглеродните емисии, ревитализацијата на постојните 

електрани на јаглен повторно не е економски исплатлива опција во рамките на овие сценарија 

и од 2020 година тие ќе бидат надвор од употреба. Постојните термоелектрани на гас ќе бидат 

достапни до 2032 со вкупена инсталирана моќност од 290 MW, а постојните хидроелектрани ќе 

биде на располагање во текот на целиот период на планирање со иста вкупна инсталирана 

моќност од 579 MW. 

Слика 20. Инсталирана моќност на постојните и на новоизградените електрани во КООРЕ 

сценаријата за ублажување на климатските промени (MW) 

 

Во сценариото КООРЕ_Ниско до 2050 година ќе биде неопходено дополнително да се изградат 

хидроелектрани со вкупна инсталираната моќност од 808 MW и 1.087 MW во другите четири 

сценарија за ублажување. Дополнителнителниот хидро капацитет во сите сценарија ќе 

вклучува 14 нови големи хидроелектрани ( ХЕ Св. Петка, ХЕ Бошков Мост , ХЕ Луково Поле , ХЕ 

Галиште , ХЕ Чебрен и Проектот Вардарска долина со ХЕ Градец , ХЕ Демир Капија ХЕЦ 

Гевгелија, ХЕ Кукуричани, ХЕ Криволак , ХЕ Бабуна , ХЕ Дуброво , ХЕ Милитково и ХЕЦ Градско ) 

и мали хидроцентрали . Вкупната инсталирана моќност на нови гасни електрани кои ќе бидат 

потребни по 2020 година, се проценува на 1.233 MW во сценариото КООРЕ_Ниско, 1.149 MW 

во сценариото КООРЕ_Средно-ниско, 1.087 MW во сценариото КООРЕ_Средно , 993 MW во 
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сценариото КООРЕ_Средно-високо и 700 MW во сценариото КООРЕ_Високо. Сите сценарија за 

ублажување ќе вклучуваат дополнителни учество на обновливиизвори на енергија со вкупно 

385 MW, односно ветерни и фотоволтаични електрани субвенционирани со повластени тарифи 

со вкупен капацитет од 150 MW и 25 MW, соодветно, и од 2032 дополнителни 210 MW од 

ветерни електрани без повластени тарифи. 

За да се одговори на потребите од електрична енергија и на климаптските промени, потребни 

се следните инвестиции во нови постројки за производство на електрична енергија: 4.480  

милиони евра за сценариото КООРЕ_Ниско за 2.426 MW, 5.209  милиони евра во сценариото 

КООРЕ_Средно-ниско за 2.621 MW, 5.637милиони евра во сценариото КООРЕ_Средно за 2.558 

MW , 5.510 милиони евра во сценариото КООРЕ_Средно-високо за 2.464 MW и 5.335 милиони 

евра во сценариото КООРЕ_Високо за 2.172 MW (Табела 10). Исто така, потребни се 

дополнителни инвестиции од речиси 90 милиони евра во нови преносни и дистрибутивни 

мрежи во првите четири КООРЕ сценарија за ублажување, додека 112 милиони евра се 

потребни во сценариото КООРЕ_Високо. За а се задоволи растечката побарувачка на природен 

гас, потребни се инвестиции во нов гасовод кои се проценува да бидат 448 милиони евра во 

сценариото КООРЕ_Ниско, 349  милиони евра во сценариото КООРЕ_Средно-ниско, 280 

милиони евра во сценариото КООРЕ_Средно, 244 милиони евра во сценариото КООРЕ 

_Средно-високо и околу 200 милиони евра во сценариото КООРЕ_Високо. 

Табела 10. Трошоци за инвестиции во КООРЕ сценаријата за ублажување на климатските 

промени (милиони евра) 

 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

КООРЕ_Ниско 

Нови електрани 112 270 755 154 201 53 397 405 713 168 192 247 810 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 1 1 2 10 3 3 1 3 2 1 2 

Гасовод  0 0 135 29 28 26 14 52 9 37 27 0 91 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 0 0 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 927 221 263 122 446 460 723 208 253 249 904 

КООРЕ_Средно ниско 

Нови електрани 112 270 755 45 234 103 480 466 614 251 305 743 829 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 1 7 4 3 2 3 1 3 2 3 3 

Гасовод  0 0 135 17 31 25 9 64 0 0 0 12 58 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 0 0 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 927 106 300 163 522 534 616 254 339 758 890 

КООРЕ_Средно 

Нови електрани 112 270 755 45 234 103 479 466 594 861 668 220 830 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 1 7 4 3 2 3 1 2 2 4 3 
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Гасовод  0 0 135 17 31 25 9 64 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 0 0 32 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 927 106 300 163 521 533 595 895 703 223 832 

КООРЕ_Средно високо 

Нови електрани 112 270 755 45 234 66 435 1105 650 787 131 102 818 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 1 7 4 3 2 1 2 3 3 3 5 

Гасовод  0 0 135 17 31 27 8 26 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 17 15 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 927 106 301 127 477 1150 667 790 166 105 822 

КООРЕ_Високо 

Нови електрани 112 270 755 45 234 289 582 602 465 787 131 173 889 

Преносни и дистрибутивни мрежи 56 0 1 7 4 3 2 0 3 3 3 14 16 

Гасовод  0 0 135 17 30 15 0 0 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. мрежа 27 31 36 37 32 32 32 32 0 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 301 927 106 299 339 616 635 468 790 166 187 905 

Исто така, сите сценарија  за ублажување укажуваат на инвестиции за намалување на загубите 

во дистрибутивната мрежа, кои се очекува да бидат речиси 260 милиони евра  во сценаријата 

КООРЕ_Ниско и КООРЕ_Средно-ниско и околу 290 милиони евра во другите три сценарија за 

ублажување, за целиот период на планирање. Како резултат на тоа, кумулативното 

намалување на загубата на електрична енергија во дистрибутивната мрежа во текот на целиот 

период се проценува на 25.103 GWh во сценаријата КООРЕ_Ниско и КООРЕ_Средно-ниско и 

25.548 GWh во сценаријата КООРЕ_Средно, КООРЕ_Средно-високо и КООРЕ_Високо. 

Во сите пет сценарија за ублажување со КООРЕ, производството на електрична енергија од 

термоелектрани на јаглен нема да биде економски исплатливо ако се воведе цена на 

јаглеродните емисии, од таа причина постојните и новите гасни електрани ќе го заменат 

производството на електрична енергија од постојните термоелектрани на јаглен (Слика 21). 

Дополнително производство на електрична енергија од нови хидроелектрани и од 

субвенционирани обновливи извори на енергија може да се забележи после 2020 година, кое 

уште повеќе ќе се зголеми по 2032 година од ветерните електрани без повластени тарифи. До 

2041 година, во првите две сценарија за ублажување, КООРЕ_Ниско и КООРЕ_Средно-ниско, 

производството на новите гасни електрани ќе се зголеми уште повеќе, со затворањето на 

постојните гасни ТЕ-ТО, но за да се постигне проценетата КООРЕ во другите три сценарија, 

КООРЕ_Средно, КООРЕ_Средно-високо и КООРЕ_Високо, производството на електрична 

енергија од новите гасни електрани постепено ќе се намалува и ќе се замени со 

производството од новите хидроелектрани и увезена електрична енергија. До 2050 година 

производството на електрична енергија во овие три сценарија ќе биде само од обновливи 
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извори на енергија (хидро, ветерни и фотоволтаични електрани), а останатите потреби од 

електрична енергија ќе се увезуваат. 

Слика 21. Производство и увоз на електрична енергија во КООРЕ сценаријата за ублажување 

на климатските промени (GWh) 

 

2.3.3 ПОТРЕБИ ОД ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА 

Најголем пораст во потребите од примарна енергија во износ од 52% и 47% во периодот 2011-

2050 може да се забележи во сценаријата КООРЕ_Ниско и КООРЕ_Средно-ниско, соодветно, 

додека КООРЕ_Средно, КООРЕ_Средно-високо и КООРЕ_Високо имаат вкупен пораст од 38%, 

36% и 35%, респективно. Првото сценарио има највисок раст кој се должи на големиот удел на 

увезен природен гас како примарна енергија до 2050 година. Како што се менува КООРЕ за 

секое од сценаријата се менува и уделот на горивата во енергетскиот микс, со што се намалува 

искористувањето на фосилните горива кои постепено се заменуваат со обновливи извори на 

енергија и увоз на електрична енергија. 
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Слика 22. Потреби од примарна енергија во КООРЕ сценаријата за ублажување на 

климатските промени (ktoe) 

 

2.3.4 ВКУПНИ ТРОШОЦИ НА СИСТЕМОТ 

Вкупните дисконтирани трошоци за системот (кумулативно за периодот 2011 - 2050) за секое 

од овие сценарија се проценува да бидат: 51.338  милиони евра за сценариото КООРЕ_Ниско, 

51.399 милиони евра за сценариото КООРЕ_Средно-ниско, 51.521 милиони евра за сценариото 

КООРЕ_Средно, 51.710 милиони евра за сценариото КООРЕ_Средно-високо и 52.092 милиони 

евра за сценариото  КООРЕ_Високо (Слика 23). 

Слика 23. Вкупни дисконтирани трошоци на системот за Основното сценарио и КООРЕ 

сценаријата за ублажување на климатските промени (2012 милиони евра) 
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2.3.5 CO2 ЕМИСИИ 

Најголемото намалување на емисите на CO2 од околу 40% (3.700 kt) може да се забележи од 

2020 година како резултат на воведувањето на цените на јаглеродните емисии, поради што се 

намалува потрошувачката на фосилните горива, главно на јагленот во електроенергетскиот 

сектор и индустријата. Проценетите КООРЕ цели дополнително ќе ги намалат емисиите во 

електроенергетскиот сектор (Слика 24), со постепената замена на производство на електрична 

енергија од јаглен и гас со обновливи извори на енергија и увоз на електрична енергија. 

Емисиите од другите сектори благо се зголемуваат во текот на периодот на планирање, но ако 

се прави споредба помеѓу одделните сценарија за избраните години, емисиите во другите 

сектори и благо се намалуваат како што се намалуваат и КООРЕ, главно поради зголемената 

употреба на обновливи извори на енергија (сончевата и геотермалната енергија во 

домаќинствата и комерцијалниот сектор) или како резултат на промената кон горива со 

понизок потенцијал за глобалното затоплување (од јаглен кон природен гас, или увоз на 

електрична енергија). 

Слика 24. CO2 емисии во КООРЕ сценаријата за ублажување на климатските промени (kt) 

 

Споредбата на вкупните емисии на CO2 од Основното сценарио и КООРЕ сценаријата за 

ублажување се дадени во Табела 11 и Слика 25. Во однос на Основното сценарио 

кумулативнате емисии на CO2 се намалени за 31% во сценариото КООРЕ_Ниско, 34% во 

сценариото КООРЕ_Средно-ниско, 36% во сценариото КООРЕ_Средно, 39% во сценариото 

КООРЕ_Средно-високо и 43% во сценариото EУ_Високо. 
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Табела 11. Вкупни CO2 емисии во Основното сценарио и во КООРЕ сценаријата за 

ублажување на климатските промени (kt) 

Сценарио 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

Основно (Реф.) 9.481 10.311 10.298 10.049 10.343 11.774 13.550 14.118 11.712 12.286 12.837 13.376 13.816 14.166 

КООРЕ_Ниско 9.481 10.311 10.298 5.764 6.225 6.621 7.076 7.468 8.125 8.450 8.984 9.444 8.545 8.499 

КООРЕ_Средно ниско 9.481 10.311 10.298 5.764 6.139 6.554 6.999 7.351 8.107 8.351 8.605 8.610 7.820 7.330 

КООРЕ_Средно 9.481 10.311 10.298 5.764 6.139 6.554 6.999 7.351 8.107 7.392 7.614 7.719 7.347 5.910 

КООРЕ_Средно високо 9.481 10.311 10.298 5.764 6.139 6.554 6.999 7.341 7.809 6.703 7.003 6.179 5.681 5.682 

КООРЕ_Високо 9.481 10.311 10.298 5.764 6.139 6.554 6.999 6.494 6.762 6.148 5.437 5.460 4.938 4.531 

Слика 25. Вкупни CO2 емисии во Основното сценарио и во КООРЕ сценаријата за ублажување 

на климатските промени (kt) 

 

2.3.6 РЕЗИМЕ 

Табела 12. Клучни показатели за Основното сценарио и КООРЕ сценаријата за ублажување на 

климатските промени 

Показател Основно КООРЕ_Ниско КООРЕ_Средно КООРЕ_Високо 

      
Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 

Вкупни дисконтирани 

трошоци на системот (2012 

мил евра) 

51.181 51.338 157 0,3% 51.399 218 0,4% 51.521 341 0,7% 

Кумулативна потрошувачка 

на финална енергија (ktoe) 
113.101 112.774 -327 -0,3% 112.532 -569 -0,5% 112.434 -667 -0,6% 

Вкупна инстал. моќност на 

електрани (MW) 
2.875 3.005 130 4,5% 3.200 325 11,3% 3.137 262 9,1% 

Кумулативно производство 

и увоз на ел. енергија (GWh) 
489.921 457.970 -31.951 -6,5% 460.981 -28.940 -5,9% 461.843 -28.078 -5,7% 

Кумулативни потреби од 

примарна енергија (ktoe) 
172.253 153.423 -18.830 -10,9% 151.795 -20.457 -11,9% 149.306 -22.946 -13,3% 

Кумулативни CO2 емисии (kt) 504.354 345.878 -158.476 -31,4% 335.165 -169.189 -33,5% 320.961 -183.393 -36,4% 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050

k
t

Година

Реф

КООРЕ_Н

КООРЕ_СН

КООРЕ_С

КООРЕ_СВ

КООРЕ_В



 

35 

 

• Електричната енергија и дизел горивото имаат најголем удел во потрошувачката на 

финална енергија. Од 2041 година потрошувачката на јаглен (во индустријата) во 

сценаријата КООРЕ_Средно-високо и КООРЕ_Високо ќе биде заменета со природен гас, 

а до 2050 година ваква промена во потрошувачката по горива ќе се направи практично 

во сите пет сценарија.  

• Воведувањето на цена за јаглеродните емисии ги прави ревитализација на постојните и 

инвестирањето во нови термоелектрани на јаглен економски не исплатливи опции. 

• Постојните гасни ТЕ-ТО работат до 2032. Вкупната инсталирана моќност на нови гасни 

електрани кои се потребни после 2020 годиина, се проценува на 1.233 MW во 

сценариото КООРЕ_Ниско, 1.149 MW во сценариото КООРЕ_Средно-ниско, 1.087 MW 

во сценариото КООРЕ_Средно, 993 MW во сценариото КООРЕ _Средно-високо и 700 

MW во сценариото КООРЕ_Високо. 

• Дополнително, 14 нови хидроелектрани се потребни до 2050 година во сите КООРЕ 

сценарија за ублажување со вкупна инсталирана моќност од 1.087 MW, освен за 

сценариото КООРЕ_Ниско, каде што се потребни 808 MW на нови хидроелектрани. 

• До 2050 година, дополнителни 385 MW од обновливи извори на енергија (ветерни и 

фотоволтаични електрани) влегуваат во електроенергетскиот систем, од кои 150 MW се 

субвенционирани со повластени тарифи. 

• До 2041, во сценаријата за ублажување КООРЕ_Ниско и КООРЕ_Средно-ниско, 

производството од новите гасни електрани ќе се зголеми уште повеќе како резултат на 

затворањето на постојните гасни ТЕ-ТО, но за да се постигнат предвидените цели за 

емисии во сценаријата за ублажување КООРЕ_Средно, КООРЕ_Средно-високо и 

КООРЕ_Високо, производството на електрична енергија од новите гасни електрани се 

намалува и се заменува со нови хидроелектрани и увезена електрична енергија. 

• До 2050 година електричната енергија во сценаријата за ублажување КООРЕ_Средно, 

КООРЕ_СредноВисоко и КООРЕ_Високо ќе се произведува само од обновливи извори 

на енергија (хидроелектрани, ветерни и фороволтаични електрани) и за да се 

задоволат потребите од електрична енергија дополнително ќе се увезува. 

• Вкупните кумулативни инвестиции во нови производни постројки за електрична 

енергија варира помеѓу 4.480 – 5.637 милиони евра, во зависност од сценарио за 

ублажување. Највисоки инвестиции се потребни во сценарио то  КООРЕ_Средно. 

• Потребни се, исто така, и дополнителни инвестиции во нови преносни и дистрибутивни 

мрежи во износ од 90 - 112 милиони евра. Највисоката инвестиција е во КООРЕ_Високо 

сценариото, што се должи на високото ниво на увоз на електрична енергија. 

• Заради зголемената потрошувачка на гас, потребни се инвестиции во нов гасовод, во 

износ од 200 – 448 милиони евра. Најголемиот дел од инвстициите се потребни во 



 

36 

 

сценариото КООРЕ_Ниско, во кое најголем дел од производството на електрична 

енергија е од гасни електрани.  

• Намалување на загубите во дистрибутивната мрежа за 25 - 25,5 TWh се постигнува во 

сите КООРЕ сценарија за ублажување, со трошок од 260 - 290 милиони евра. 

• Енергетскиот микс за потребите од примарна енергија станува се попазновиден како се 

менуваат целите на емисиите за секое од сценаријата, на тој начин што се намалува 

искористувањето на фосилните горива кои постепено се заменуваат со обновливи 

извори на енергија и увоз на електрична енергија. 

• Вкупните дисконтирани трошоци за системот (кумулативно во периодот 2011-2050) се 

очекува да варираат од 51.338 милиони евра до 52.092 милиони евра, со сценариото 

КООРЕ_Ниско како најефтино и сценариото  КООРЕ_Високо како најскапо. 

• Најголемото намалување на емисиите на CO2 од околу 40% (3.700 kt) може да се 

забележи до 2020 година како резултат на цените за јаглеродните емисии, со што се 

намалува потрошувачката на фосилните горива, главно на јагленот во 

електроенергетскиот сектор и индустријата. Наметнатите КООРЕ цели дополнително ќе 

ги намалат емисиите од енергетскиот сектор, така што производство на електрична 

енергија од јаглен и гас постепено се заменува со обновливи извори на енергија и увоз 

на електрична енергија. 

 

2.4 ГРУПА 3: СЦЕНАРИЈА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ СО ОТСТАПУВАЊЕ ОД 
РЕФЕРЕНТНОТО СЦЕНАРИО  

Ако Oсновното сценарио (вообичаено сценарио за развој) се земе како основа на одредување 

на целите, тогаш Република Македонија може да понуди бројчано поамбициозни цели, иако 

нивната апсолутна вредност зависи од дефинирањето на сценариото. Целите кои се 

анализираат се отстапувања на емисиите во однос на основното сценарио за -10% до -20% во 

2020 година, -15% до -30% во 2028 и -30% до -60% во 2050 година (Табела 13). 

Соодветните нивоа на емисии се прикажани на Слика 26. 

Табела 13. Дефинирање на сценаријата за ублажување со отстапување од Референтното 

сценарио (Реф – сценарија) 

Група 3 сценарија 2020 2028 2036 2044 2052 

Реф_Ниско -10% -15% -20% -25% -30% 

Реф_Средно -15% -20% -25% -30% -35% 

Реф_Високо -20% -30% -40% -50% -60% 
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Слика 26. Дефинирање на сценаријата за ублажување со отстапување од Референтното 

сценарио (CO2 емисии) 

 

2.4.1 ПОТРОШУВАЧКА НА ФИНАЛНА ЕНЕРГИЈА 

Потрошувачката на финална енергија до 2032 година ќе се зголеми речиси исто во сите 

сценаријата за ублажување со отстапување од Референтното сценарио, за околу 48%, а во 

текот на целиот периодот 2011 - 2050 потрошувачката во сценаријата за ублажување 

Реф_Ниско и Реф_Средно ќе се зголеми за 102%, а во сценариото Реф_Високо за 100%. 

Користењето на електрична енергија и потрошувачката на дизел гориво имаат најголемо 

учество во потрошувачката на финална енергија во сите три сценарија (Слика 27), без некои 

забележителни промени помеѓу сценаријата во текот на периодот на планирање. Учеството на 

увезениот природен гас во потрошувачката на финална енергија значително ќе почне да се 

зголемува после 2032 година, особено во сценариото за ублажување Реф_Високо. Исто така, 

после 2032 година, може да се забележи благо зголемување на потрошувачката на јаглен и 

биогорива и искористување на обновливите извори на енергија. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050

C
O

2
ем

и
си

и
 (

kt
)

Година

Основно (Реф)

Реф_Ниско

Реф_Средно

Реф_Високо



 

38 

 

Слика 27. Потрошувачка на финална енергија во сценаријата за ублажување со отстапување 

од Референтното сценарио (ktoe) 

 

2.4.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР – ИНСТАЛИРАН КАПАЦИТЕТ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

Воведување на цената за јаглеродни емисии ги зголемува трошоците за работа 

термоелктраните на јаглен, па затоа ревитализацијата на постојните електрани на јаглен и 

инвестициите во нови термоелектрани на јаглен не се економски исплатливи опции. За да се 

задоволат потребите од електрична енергија, постојните гасни ТЕ-ТО ќе бидат достапни до 

2032 година со вкупна инсталирана моќност од 290 MW и после 2020 година дополнително ќе 

бидат изградени нови гасни електрани (Слика 28). Постојните хидроелектрани ќе бидат на 

располагање во текот на целиот период на планирање со вкупната инсталирана моќност од 

579 MW, а за да се остварат целите на сценаријата за ублажување со отстапување од 

Референтното сценарио, ќе бидат потребни инвестиции во нови хидроелектрани и други 

обновливи извори на енергија. 

До 2050 година, инсталираната моќност на гасните електрани дополнително ќе се зголеми 

1.310 MW во сценарјата Реф_Ниско и Реф_Средно и 1.000 MW во сценариото Реф_Високо. 

Покрај гасни електрани, до 2050 година ќе бидат изградени и нови хидроелектрани со вкупна 

инсталирана моќност од 492 MW во рамките на сценаријата за ублажување Реф_Ниско и 

Реф_Средно и 1.087 MW во сценариото Реф_Високо. Дополнителнителниот хидро капацитет 

во првите две сценарија ќе вклучува осум нови големи хидроелектрани ( ХЕ Св. Петка, ХЕ 
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Бошков Мост , ХЕ Луково Поле , Проектот Вардарска долина со ХЕ Градец , ХЕ Демир Капија , ХЕ 

Гевгелија , ХЕ Kукуричани , ХЕ Криволак ) и субвенционираните мали хидроелектрани, додека 

во сценарио Реф_Високо после 2035 година дополнително ќе вклучат уште шест 

хидроелектрани ( ХЕ Галиште , ХЕ Чебрен и ХЕ Бабуна , ХЕ Дуброво , ХЕ Mилитково , ХЕ Градско 

од проектот Вардарска долина). Покрај тоа, во сите сценаријата за ублажување со отстапување 

од Референтното сценарио ќе се изградат ветерни и фотоволтаични електрани кои ќе користат 

повластени тарифи со вкупена инсталирана моќност од 150 MW и 25 MW, соодветно, и во 2032 

година во системот ќе се додадат уште 210 MW од ветерни електрани (без повластени тарифи). 

Слика 28. Инсталирана моќност на постојните и на новоизградените електрани во 

сценаријата за ублажување со отстапување од Референтното сценарио (MW) 

 

Вкупната инвестиција во нови производствени постројки со вкупна инсталирана моќност од 

2.187 MW до 2050 година во сценариото Реф_Ниско се проценува на 4.528 милиони евра 

(Табела 14). Исто така, потребни се дополнителни инвестиции во нови преносни и 

дистрибутивни мрежи од 88 милиони евра и во нов гасовод од 514 милиони евра. Во 

сценариото Реф_Средно инвестициите вклучуваат 4.618 милиони евра во нови електрани, 88 

милиони евра во нови ПиД мрежи и 425  милиони евра во нов гасовод. Сценариото 

Реф_Високо бара на највисоки инвестиции во нови електрани од 5.738 милиони евра, најниска 

инвестиција во нов гасовод од околу 200 милиони евра, додека инвестициите во нови ПиД 

мрежи се на исто ниво како во другите две сценарија, 88 милиони евра . 
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Табела 14 Трошоци за инвестиции во сценаријата за ублажување со отстапување од 

Референтното сценарио (MEuros) 

 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

Реф_Ниско 

Нови електрани 112 270 690 187 125 289 579 510 300 329 25 173 940 

Преносни и дистрибутивни 
мрежи 

56 1 1 0 9 3 2 4 2 4 3 2 1 

Гасовод  0 0 126 34 19 17 10 68 21 46 31 25 119 

Намалување на загуби во дист. 
мрежа 

27 31 36 37 32 32 32 0 0 0 0 0 32 

Вкупни инвестиции 195 301 853 257 185 341 622 582 323 379 59 201 1.092 

Реф_Средно 

Нови електрани 112 270 777 45 273 593 411 510 164 329 25 173 935 

Преносни и дистрибутивни 
мрежи 

56 3 0 4 3 3 2 3 2 4 3 3 1 

Гасовод  0 0 135 18 12 10 19 67 25 43 21 0 75 

Намалување на загуби во дист. 
мрежа 

27 31 36 37 32 32 32 0 0 0 0 0 32 

Вкупни инвестиции 195 304 948 105 320 638 463 580 192 376 49 176 1.044 

Реф_Високо 

Нови електрани 112 270 832 45 125 289 623 736 650 787 131 173 966 

Преносни и дистрибутивни 
мрежи 

56 10 0 0 1 3 1 2 2 3 3 3 3 

Гасовод  0 0 140 19 19 16 4 0 0 0 0 0 0 

Намалување на загуби во дист. 
мрежа 

27 31 36 37 32 32 32 0 32 0 32 0 0 

Вкупни инвестиции 195 311 1.008 101 177 340 661 737 684 791 166 177 968 

Покрај тоа, може да се забележат инвестиции во намалување на загубите во дистрибутивната 

мрежа од околу 260 милиони евра во сценаријата Реф_Ниско и Реф_Средно и околу 290 

милиони евра во сценариото Реф_Високо, во текот на целиот период на планирање. Како 

резултат на ова загубите на електрична енергија во дистрибутивната мрежа, кумулативно во 

текот на целиот период на планирање, ќе се намалат за 25.103 GWh во сценаријата Реф_Ниско 

и Реф_Средно и 25.548 GWh во сценариото Реф_Високо. 

Како резултат на затворањето на постојните електрани на јаглен, после 2020 година 

постоечките гасни ТЕ-ТО ќе работат со полн капацитет, а за да се задоволат на потребите од 

електрична енергија ќе почне да работи и нова гасна електрана (Слика 29). Исто така, може да 

се забележи дополнително производство на електрична енергија од нови хидро и ветерни 

електрани, со што се намалува увозот на електрична енергија. До 2041 година, како резултат 

на повисоките цели за намалувањето на емисиите на CO2 во сценариото за ублажување 

Реф_Високо ќе се зголеми производство на новите хидроелектрани и увозот на електрична 

енергија на сметка на гасните термоелектрани, додека во сценаријата Реф_Ниско и 

Реф_Средно, гасните електрани доминираат во производството на електрична енергија . До 

крајот на периодот на планирање, за да остварат највисоките цели за намалување во 
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сценариото Реф_Високо производството на електрична енергија од гасните електрани ќе биде 

заменето со увоз на електрична енергија и ќе се зголеми производството на новите 

хидроелектрани, додека во сценариото Реф_Средно увозот на електрична енергија само ќе го 

намали производството на гасните електрани, но тие се уште ќе доминираат во производство 

на електрична енергија. 

Слика 29. Производство и увоз на електрична енергија во сценаријата за ублажување со 

отстапување од Референтното сценарио (GWh) 

 

2.4.3 ПОТРЕБИ ОД ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА 

Потребите од примарна енергија ќе се зголемат во текот на периодот на планирање со вкупен 

пораст од 60% во сценариото Реф_Ниско, 55% во сценариото Реф _Средно и 38% во 

сценариото Реф _Високо. После 2020 година,во сите сценарија потребите од примарна 

енергија стануваат поразновидни како резултат на зголемениот увоз на природен гас и 

искористувањето на обновливите извори на енергија (Слика 30), не само за производство на 

електрична енергија, туку и во домаќинствата и комерцијалниот сектор. Во сценариото 

Реф_Високо, после 2041 година увозот на електрична енергија ќе ја замени потрошувачката на 

јаглен (главно во индустрија) и ќе ја намали потрошувачката на природен гас, како резултат на 

целта за намалување на емисиите на CO2. 
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Слика 30. Потреби од примарна енергија во сценаријата за ублажување со отстапување од 

Референтното сценарио (ktoe) 

 

2.4.4 ВКУПНИ ТРОШОЦИ НА СИСТЕМОТ 

Од сценаријата за ублажување со отстапување од Рефернетното сценарио, најскапо е 

сценариото Реф_Високо со вкупни дисконтирани трошоци за системот (кумулативно за 

времена периодот 2011 - 2050) од 52.945 милиони евра, или за 1,9% повисоко од сценариото 

Реф_Средно со вкупни дисконтирани трошоци за системот од 51.809 милиони евра, односно 

за 2,4% повисоко од сценариото Реф _Ниско со вкупни дисконтирани трошоци за системот од 

51.550 милиони евра (Слика 31). Највисоката цена на сценариото Реф_Високо најмногу се 

должи на повисоките цени на увезените горива кои се користат во ова сценарио. 
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Слика 31. Вкупни дисконтирани трошоци на системот за Основното сценарио и сценаријата 

за ублажување со отстапување од Референтното сценарио (2012 MEuros) 

 

2.4.5 CO2 ЕМИСИИ 

Воведување на цена на јаглеродните емисии ќе ги присили постојните термоелектрани на 

јаглен да се затворат, на тој начин намалувајќи ги емисиите на CO2 за речиси 40% во 2020 

година, што е значително високо намалување многу рано за периодот на планирање (Слика 

32). 

Проценетите цели за редукција на CO2 емисиите во сценаријата за ублажување со отстапување 

од Референтното сценарио може да се постигне, главно, со интервенции во 

електроенергетскиот сектор каде што елекраните кои ги користат обновливите извори на 

енергија го зголемуваат своето учество и производството на електричната енергија од гасните 

електрани постепено се заменува со увоз на електрична енергија. Од другите сектори, 

индустријата може да придонесе за намалување на емисиите со замена на потрошувачката на 

јаглен со природен гас (како гориво со помали јаглеродни емисии). Дури и со зголемено 

користење на обновливата енергија (геотермална и соларна) во домаќинствата и 

комерцијалниот сектори емисиите од овие сектори ќе се зголемат, главно поради зголемената 

потрошувачка на природен гас. 
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Слика 32. CO2 емисии во сценаријата за ублажување со отстапување од Референтното 

сценарио (kt) 

 

Проекциите за вкупните емисии на CO2 за сите сценарија за ублажување со отстапување од 

Референтното сценарио и за Основното сценарио се дадени во Табела 15 и Слика 33, каде што 

може да се забележи дека разликата помеѓу сценаријата Реф_Ниско и Реф_Средно е многу 

мала. 

Табела 15. Вкупни CO2 емисии во Основното сценарио и сценаријата за ублажување со 

отстапување од Референтното сценарио (kt) 

Сценарио 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

Основно (Реф.) 9.481 10.311 10.298 10.049 10.343 11.774 13.550 14.118 11.712 12.286 12.837 13.376 13.816 14.166 

Реф_Ниско 9.453 9.564 9.280 5.693 6.193 6.521 6.910 7.266 8.033 8.453 9.032 9.494 9.929 10.020 

Реф_Средно 9.453 9.400 8.888 5.757 6.143 6.430 6.769 7.189 7.953 8.407 8.962 9.363 9.339 9.316 

Реф_Високо 9.453 9.267 8.576 5.794 6.188 6.506 6.869 7.197 7.383 7.029 6.858 6.688 6.326 5.964 
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Слика 33. Вкупни CO2 емисии во Основното сценарио и сценаријата за ублажување со 

отстапување од Референтното сценарио (kt) 

 

2.4.6 РЕЗИМЕ 

Табела 16. Клучни показатели за Основното сценарио и сценаријата за ублажување со 

отстапување од Референтното сценарио 

Показател Основно Реф_Ниско Реф_Средно Реф_Високо 

  
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 
  

Апсолутна 

разлика 

Релативна 

разлика 

Вкупни 

дисконтирани 

трошоци на системот 

(2012 мил евра) 

51.181 51.550 369 0,7% 51.809 628 1,2% 52.945 1.764 3,4% 

Кумулативна 

потрошувачка на 

финална енергија 

(ktoe) 

113.101 112.765 -336 -0,3% 112.657 -444 -0,4% 111.977 -1.124 -1,0% 

Вкупна инстал. 

моќност на 

електрани (MW) 

2.875 2.546 -329 -11,4% 2.496 -379 -13,2% 3.051 176 6,1% 

Кумулативно 

производство и увоз 

на ел. енергија (GWh) 

489.919 458.764 -31.156 -6,4% 460.187 -29.733 -6,1% 469.332 -20.587 -4,2% 

Кумулативни 

потреби од 

примарна енергија 

(ktoe) 

172.276 153.111 -19.165 -11,1% 152.137 -20.139 -11,7% 145.931 -26.344 -15,3% 

Кумулативни CO2 

емисии (kt) 
504.354 347.519 -156.835 -31,1% 340.113 -164.240 -32,6% 300.290 -204.064 -40,5% 

• Електричната енергија и дизел горивото имаат најголемо учество во потрошувачката на 

финална енергија во сите три сценарија за ублажување со отстапување од Рефернтното 

сценарио, иако после 2032 година увезениот природен гас значително го зголемува 

своето учество, особено во сценариото за ублажување Реф_Високо. 
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• Воведувањето на цена за јаглеродните емисии ги зголемува трошоците за работа 

термоелктраните на јаглен, па затоа ревитализацијата на постојните електрани на 

јаглен и инвестициите во нови термоелектрани на јаглен не се економски исплатливи 

опции. 

• Покрај постојните 290 MW од гасните ТЕ=ТО дотапни до 2032 година, потребни се нови 

гасни електрани со вкупна инсталирана моќност од 1.310 MW во сценаријата 

Реф_Ниско и Реф_Средно и 1.000 MW во сценариото Реф_Високо, во текот на периодот 

на планирање. 

• Дополнително на постојните хидроелектрани, осум нови хидроелектрани со вкупен 

инсталиран капацитет од 492 MW се изградени во сите три сценарија за ублажување 

соотстапување од Референтното сценарио, а во сценариото Реф_Високо дополнително 

уште шест нови хидроелектрани, со вкупна инсталирана моќност од 595 MW, се 

додадени во енергетскиот систем до 2050 година. 

• До 2050 година, вкупно 185 MW од субвенционирани ветерни и фотоволтаични 

електрани влегуваат во електроенергетскиот систем, како и дополнителни 210 MW 

ветерни електрани без повластена тарифа. 

• За да се постигнат повисоките цели за редукција на CO2 емисиите во сценаријата за 

ублажување со отстапување од Референтното сценарио, после 2032 година се 

зголемува производството на новите хидроелектрани и увозот на електрична енергија, 

целосно заменувајќи го производството на електрична енергија од гасни електрани до 

2050 година, додека во сценариото Реф_Средно увозот на електрична енергија само ќе 

го намали производството на гасните електрани до 2050 година, но тие се уште ќе 

доминираат во производство на електрична енергија. 

• Вкупните кумулативни инвестиции во нови производствени постројки варира помеѓу 

4.528 – 5.730  милиони евра, во зависност од сценариото за ублажување. 

• Дополнителни инвестиции во нови преносни и дистрибутивни мрежи од 88 милиони 

евра се потребни во сите три сценарија. 

• Потребни се и инвестиции во нов гасовод, во износ од 200 - 514 милиони  евра  

• Намалување на загубите во дистрибутивната мрежа од 25 TWh со трошоци од 260 

милиони евра е постигната во сценаријата Реф_Ниско и Реф_Средно и 25,5 TWh во 

сценариото Реф_Високо 

• Целите за намалување на емисиите на СО2 го зголемуваат увозот на природен гас и 

искористувањето на обновливите извори на енергија како примарни енергетски  

ресурси после 2020 и после 2032 година увозот на електрична енергија ја заменува 

потрошувачката на јаглен (главно во индустријата) и ја намалува потрошувачката на 

природен гас. 
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• Во сценариото Реф_Високо, после 2041 увозот на електрична енергија година ќе ја 

замени потрошувачката на јаглен (главно во индустрија) и ќе ја намали потрошувачката 

на природен гас, како резултат на целта за намалување на CO2 емисиите. 

• Најскапо е сценариото Реф_Високо со кумулативни вкупни дисконтирани трошоци за 

системот од 52.945 милиони евра, или за 1,9% повисоко од сценариото Реф_Средно 

односно за 2,4% повисоко од сценариото Реф _Ниско со вкупни дисконтирани 

трошоци, што најмногу се должи на повисоките цени на увезената горива што се 

користат во ова сценарио.  

• Проценетите цели за редукција на CO2 емисиите во сценаријата за ублажување со 

отстапување од Референтното сценарио може да се постигне, главно, со интервенции 

во електроенергетскиот сектор каде што елекраните кои ги користат обновливите 

извори на енергија го зголемуваат своето учество и производството на електричната 

енергија од гасните електрани постепено се заменува со увоз на електрична енергија. 

2.5 СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА  

Споредбената анализа на сценаријата за ублажување се базира на нивната економска и 

околинска ефективност, вклучувајќи ги следниве интикатори:  

• Кумулативни емисии: Сума од годишните емисии во периодот 2011-2050 г. 

• Кумулативни трошоци за целокупниот систем: Сума од годишните трошоци за 

целокупниот систем во периодот 2011-2050 г. 

• Инкремент на специфичните трошоци за намалување: Пресметано како однос помеѓу 

инкрементот на кумулативните трошоци за целокупниот систем и намалувањето на 

кумулативните емисии во однос на кумулативните емисии од основното сценарио.  

Со цел да се направи споредба, првите два индикатори се од кумулативен тип, додека третиот 

ги одредува резултатите од сценаријата за ублажување на климатските промени во однос на 

основното сценарио. Овој индикатор ги изразува трошоците што ќе треба да се платат 

дополнително на цената на јаглеродните емисии, за да може да се постигне конкретното 

намалување на емисиите 

За секој индикатор се воведуваат три нивоа на задоволителност - добро (зелено), прифатливо 

(жолто) и лошо (црвено), како што е прикажано на Слика 34 (легенда на бои). Со два зелени 

индикатори и еден жолт, сценариото КООРЕ_Средно се покажа како најзадоволително 

сценарио за ублажување на климатските промени. Со него се предвидува: 
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• Одржување на нивото на емисии од 1990 година (0% намалување) во буџетскиот 

период 2021-2028 година 

• 10% намалување на нивото на емисии од 1990 година во буџетскиот период 2029-2036 

година 

• 20% намалување на нивото на емисии од 1990 година во буџетскиот период 2037-2044 

година 

• 30% намалување на нивото на емисии од 1990 година во буџетскиот период 2045-2052 

година. 

Сценариото за ублажување КООРЕ-Средно ќе се користи како основа за изработка на 

Акцискиот план за  ублажување на климатските промени 

Слика 34. Споредбена анализа на сценаријата за ублажување на климатските промени 

Целно ниво 

  
Ниско Ниско Ниско 

ЕУ 

Кумулативни емисии (kt) 302.613 269.871 234.929 

Кумулативни трошоци за целокупниот 
систем ( 2012) 51.725 52.243 52.487 
Инкремент на специфичните трошоци за 
намалување  (EUR/t) 2.,70 4.,53 4.,85 

КООРЕ 

Кумулативни емисии (kt) 345.878 320.961 285.950 
Кумулативни трошоци за целокупниот 
систем (2012 51.338 51.521 52.092 
Инкремент на специфичните трошоци за 
намалување  (EUR/t) 0.,99 1.,86 4.,17 

Реф. 

Кумулативни емисии (kt) 347.519 340.113 300.290 
Кумулативни трошоци за целокупниот 
систем (2012 51.550 51.809 52.945 
Инкремент на специфичните трошоци за 
намалување  (EUR/t) 2.,35 3.,82 8.,64 

 
Легенда на бои: Добро Прифатливо Лошо 

Кумулативни емисии (kt) <300.000 300.000.-.325.000 >325.000 

Кумулативни трошоци за целокупниот 
систем (2012) <51.600 51.600.-.52.000 >52.000 

 

Инкремент на специфичните трошоци за 
намалување  (EUR/t) <2.,00 2.,00.-4.,00 >4.,00 
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3 АНАЛИЗИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА 
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО НЕ-
ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОРИ – СЕКТОР ОТПАД  

3.1 ПРЕГЛЕД НА СЕКТОРОТ ОТПАД  

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) е одговорен орган за 

управување со отпад на национално ниво. МЖСПП веќе ги усвои документите за планирање на 

национално управување со отпад и ги поддржа подготовката и спроведувањето на регионални 

и општински планови за управување со отпад. Освен тоа,  усвоен е и Законот за управување со 

отпад кој вклучува голем број амандмани со цел да се подобри состојбата. Сродните 

подзаконски акти се усвоени и стапени во сила. Управувањето со отпад на локално ниво е 

одговорност на општините. Општата политика на управувањето со комунален отпад се базира 

на регионалниот пристап што значи изградба на регионални депонии со соодветен третман на 

отпадот согласно стандардите на ЕУ. Постојат три случаи на јавно-приватно партнерство (ЈПП) 

во овој сектор (Скопје, Полог и Југоисточниот регион).  Две од овие тендерски процедури ги 

поддржа МЖСПП.  

Собирање, превоз и депонирање се главни, вообичаени начини за крајно отстранување на 

речиси секој дел од отпадот. Расположливите постројки и капацитети за обработка и 

отстранување на отпадот се несоодветни, законите и стандардите не се успешно спроведени а 

постојните пракси за управување со отпад придонесуваат за загадување на воздухот, водата и 

почвата. Главниот начин за отстранување на отпадот е депонирање. Постојат 55 законски 

општински депонии коишто не се во согласност со стандардите на ЕУ, со исклучок на 

депонијата Дрисла, иако постои недостаток на основна инфраструктура на оваа депонија. 

Специфичната количина на создавање на отпад во земјата изнесува 332,63 kg по глава 

годишно, што прави 688.284 t годишно (за население од 2.069.219 измерено според Светската 

Банка). 70% од населението во земјата е покриено со шеми за собирање на  Јавните 

комунални претпријатија (ЈКП), но само 10% во руралните средини главно поради 

недостатокот од технички и човечки капацитети во ЈКП. Останатите 30% од населението го 

исфрлаат отпадот на диви депонии, чиј број се проценува на околу 1000. Значаен е процентот 

на биоразградлив отпад  (75,1%), кој вклучува органски отпад, хартија и картон, дрво и текстил 
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(Табела 17). Овие бројки се врз основа на истражување коешто е дел од првиот НПУО 1 (2006), 

направено преку посебни анализи на комуналниот отпад. 

Табела 17. Состав на комуналниот отпад 

Просечен % во деловите на 
истражувањето 

Индивидуалн
и живеалишта 

Згради 
Домаше
н отпад 

Комерцијале
н отпад 

Вкупен 
отпад 

Органски 29,5 22,2 27,59 22,4 26,2 

Дрво 4,1 2,4 3,20 1,4 2,7 

Хартија и картон 5,9 13,0 7,78 21,8 11,6 

Пластики 7,1 11,8 8,55 12,5 9,6 

Стакло 2,0 3,9 2,62 6,0 3,5 

Текстили 3,2 4,1 3,54 1,3 2,9 

Метали 2,2 2,2 2,30 3,5 2,6 

Опасен домашен отпад 0,1 0,0 0,04 0,5 0,2 

Композити 2,1 2,5 2,14 2,2 2,2 

Комплексни производи 0,0 0,0 0,02 1,1 0,3 

Инертни 4,8 1,9 4,39 1,6 3,6 

Други категории 3,9 4,8 4,17 2,1 3,6 

Ситница 35,2 31,1 33,63 23,7 30,9 

ВКУПНО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Предложените мерки за намалување на емисиите на стакленички гасови се насочени кон два 

типа на депонии: 

Постоечки неусогласени депонии: 

1. Затварање и санација на просторот на депонијата 

2. Собирање и обработка на депонискиот гас 

3. Собирање, транспорт и горење на депонискиот гас (со употреба на пламеник) 

Нови регионални депонии 

4. Изградба на нови регионални депонии 

5. Аеробна обработка на отпад (компостирање) 
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6. Анаеробна обработка (дигестирање) со можно производство на струја 

7. Производство на гориво извлечено од отпад (РДФ) наменето за индустријата за 

цемент 

3.2.1 ПОСТОЕЧКИ НЕУСОГЛАСЕНИ ДЕПОНИИ  

Актуелната пракса на општинските депонии е само да се истовари отпадот без активности за 

набивање и покривање. Врз основа на специјалното истражување на НПУО1 (2006-2012), 

постојат 55 депонии кои не се во согласност со стандардите на ЕУ. Целокупната површина 

којашто е неопходно да биде покриена и санирана изнесува 86 ha (НПУО1). Постојат 4 

општински депонии кои мора веднаш да се затворат и санираат: 

• Кичево 

• Охрид 

• Крива Паланка 

• Гевгелија 

Тие зафаќаат 11 ha земја.  

За постоечките депонии најизводлив начин предложен од светските експерти и препорачан во 

НПУО1 е да се покрие целокупниот депониски простор и да се воведе вадење на гас и горење, 

со што емисиите на метан ќе се претворат во CO2, кој пак има значајно помал потенцијалот за 

глобално затоплување (GWP). 

3.2.1.1 ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ГАС СО ПЛАМЕН  

Депонискиот гас се создава преку разложување на комунален цврст отпад од микроорганизми. 

Квалитетот (повисок процент на метан гасови значи подобар квалитет) на гасот многу зависи 

од составот на отпад, присуството на кислород, температурата, физичката геометрија и 

времето кое поминало по отстранувањето на отпадот. Аеробните услови,  присуството на 

кислород води кон преовладување на емисии на CO2. Во анаеробни услови, како што е обично 

за депониите, GH4 и CO2 се создаваат во исто количество. Депонискиот гас се собира од 

депониите преку бунари за извлекување, лоцирани во зависност од големината на депонијата.  



 

52 

 

Пламените се корисни во сите системи за депониски гасови бидејќи тие помагаат да се 

контролира вишокот на излезните гасови и да се одржуваат периодите на слаб проток. Горење 

на еден тон на CH4  доведува до 7,6 пати помала емисија на CO2, што е значајно намалување на 

емисијата на стакленички гасови. Производството на струја како можност не е претставено во 

ова истражување бидејќи постои неизвесност во количината на депониски гасови.  

3.2.2 НОВИ РЕГИОНАЛНИ ДЕПОНИИ  

Воспоставување на нови регионални системи за управување со комунален отпад согласно 

барањата на ЕУ за депонирање и воведување на интегралниот пристап се предложени во 

Стратегијата за национално управување со отпад (2008-2020), кадешто би требало да се 

отворат нови регионални депонии во сите региони за управување со отпад (РУО). Тоа 

подразбира собирање, транспорт и отстранување на отпад, обработка на отпад (механичко- 

биолошки третман – МБТ – проследено со компостирање или анаеробна дигестија на 

биоразградлив отпад) и можна употреба на  RDF како гориво во потројките за цемент како 

последна етапа во циклусот на управување со отпад. Целта е колку што е можно помалку да 

остане отпад на депониите. Овие две групи на мерки се поврзани бидејќи мерките за 

затварање и санација на постоечките неусогласени депонии не може да се воведат доколку не 

започне изградба на нови регионални депонии. Што се однесува на обработката на 

биоразградлив отпад, постојат четири основни мерки, применливи за земјите во развој: 

1. Механичка обработка (МО) проследена со биолошка аеробна обработка 

(компостирање); 

2. МБТ со анаеробна обработка (анаеробни дигестери  со производство на струја); 

3. МБТ со анаеробна обработка (анаеробни дигестери со производство на струја + 

производство на РДФ); 

4. МБТ со аеробна обработка (компостирање + производство на РДФ); 

3.2.2.1 МЕХАНИЧКА И БИОЛОШКА ПРЕРАБОТКА  

Системот за механичко- биолошки третман е вид на постројка за преработка на отпад којашто 

ги комбинира постројката за сортирање со форма на биолошки третман како што е 

компостирањето или анаеробната дигестија. Постројките за МБТ  се проектирани  да го 

преработуваат мешаниот отпад од домаќинствата, како и комерцијалниот и индустриски отпад.  
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Термините механичко биолошки  третман или механичко биолошки пред-третман се 

однесуваат на група на системи на обработка на цврст отпад. Овие системи овозможуваат 

обновување на материјалите содржани во мешаниот отпад и ја олеснуваат  стабилизацијата на 

биоразградливата состојка на материјалот.  

Делот за сортирање на фабриките побарува постројка за обновување на материјалот. Оваа 

компонента е или направена да обновува индивидуални елементи од отпадот или да 

произведува РДФ кој може да се употреби за производство на струја. 

Компонентите на измешаниот отпад што може да се обноват содржи: 

• железни метали 

• обоени метали 

• пластика 

• стакло  

3.2.2.2 АЕРОБНА ПРЕРАБОТКА (КОМПОСТИРАЊЕ) 

Компостот е органска супстанца којашто се распаднала и рециклирала како ѓубриво и 

дополнување на почвата. Компостот е клучна состојка во органското земјоделие. На најпросто 

ниво, за процесот на компостирање е потребно да се земе куп влажни органски супстанци 

(трева, отпад од „зелена„ храна) и да се чека додека материјалите не се претворат во хумус по 

период од неколку недели или месеци. Модерното, систематско компостирање е процес  во 

повеќе чекори, со постојано набљудуван процес што влкучува мерења на внесот на вода, 

воздух и материјали богати со јаглерод иазот. Процесот на распаѓање е потпомогнат преку 

сечење на растителната материја и со додавање на вода и овозможување соодветна 

вентилација преку редовно превртување на мешавината. Црвите и печурките дополнително го 

распаѓаат материјалот. Аеробните бактерии го водат хемискиот процес преку претворање на 

внесовите во топлина, јаглероден диоксид и амонијак.  Амонијакот потоа преку бактерии се 

претвора во органски нитрити и нитрати преку процесот на нитрификација.  
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3.2.2.3 АНАЕРОБНА ПРЕРАБОТКА 

Анаеробната дигестија е збир на процеси преку кои микроорганизмите разложуваат 

биоразградлив материјал без присуство на кислород. Како дел од системот на интегрирано 

управување со отпад, анаеробната дигестија ја намалува емисијата на депониски гас во 

атмосферата. Анаеробните дигестери како суровина можат да користат и посебно за таа 

намена одгледувани енергетски житарки како што е пченката. 

Биогасот е непосреден отпаден производ на хранењето на бактериите со влезната 

биоразградлива суровина. Биогасот не придонесува за зголемување на концентрацијата на 

атмосферскиот јаглероден диоксид бидејќи гасот не се испушта директно во атмосферата, а 

јаглеродниот диоксид  доаѓа од органски извор со краток јаглероден циклус. 

Биогасот главно се состои од метан и јаглерод диоксид. Типичниот состав на биогасот е 

прикажан во Табела 18: 

Табела 18. Состав на депонискиот гас 

Материја  % 

Метан, CH4 50–75 

Јаглероден диоксид, CO2 25–50 

Азот, N2 0–10 

Водород, H2 0–1 

Водород сулфид, H2S 0–3 

Кислород, O2 0–2 

Метанот во биогасот може да се гори со цел создавање и топлина и струја, обично со 

алтернативен мотор или микро турбина најчесто во когенератосрки аранжман, каде струјата и 

создадената топлина од отпадот  се користат за затоплување на дигетсерите или за загревање 

на градби. Метанот и струјата произведени во постројките за анаеробна дигестија може да се 

користат како замена за енергија која потекнува од фосилно гориво и притоа да ја намалат 

емисијата на стакленички гасови, бидејќи јаглеродот во биоразградлив материјал е дел од 

јаглеродниот циклус. 
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3.2.2.4 ПРОИЗВОДСТВО НА РДФ  

Запалливите отпадни материјали се претвораат во инженерско гориво познато како Гориво 

добиено од отпад (РДФ). РДФ се гори во инженерски проектиран РДФ систем за горење со 

генератор на пареа за производство на струја на лице место. Остаточните материјали кои се 

состојат од некои инертни и материјали кои не можат да се рециклираат, од пепел од дното на 

постројката и летечка пепел се отстрануваат на санитарни депонии или на места за опасен 

отпад соодветно. Системот на РДФ е применлив за намалување на стакленичките гасови 

бидејќи целиот јаглерод кој се содржи во отпадот наместо да се депонира, се гори што има 

поголем ефект на намалувањето. 

3.3 СЦЕНАРИЈА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Споредливи случаи: 

1. Вообичаено сценарио (BAU), во кое нема инвестиции за воведување на нови 

технологии а има само оперативни трошоци за постоечките депонии. 

2. Затварање и санација на постоечките депонии со горење на депониски гас и 

воведување на нови технологии (аеробна и анаеробна обработка на биоразградлив 

отпад, производство на РДФ) на новоизградените регионални депонии. 

Вториот случај комбинира четири сценарија за ублажување: 

Прво сценарио: Затварање и санација на постоечките депонии со горење на депониски гас 

со пламеник и воведување на МБТ технологијата преку компостирање 

Второ сценарио: Затварање и санација на постоечките депонии со горење на депониски гас 

со пламеник и воведување на МБТ технологијата со употреба на анаеробна дигестија преку 

производство на струја 

Трето сценарио: Затварање и санација на постоечките депонии со горење на депониски гас 

со пламеник и воведување на МБТ технологијата со употреба на анаеробна дигестија преку 

производство на струја и производство на РДФ наменето за индустријата за цемент (само 

за РУО 1) 

Четврто сценарио: Затварање и санација на постоечките депонии со горење на депониски 

гас со пламеник и воведување на МБТ технологијата преку компостирање и производство 

на РДФ наменето за индустријата за цемент (само за РУО 1) 
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Од практична гледна точка, имаме пет сценарија (основно сценарио и четири други сценарија) 

кои се предмет на анализи направени во овој проект. Сите сценарија беа споредени со 

Основното сценарио со цел да се одреди најдоброто (Табела 19, Слика 35) 

Табела 19. Економска и еколошка ефективност од сценаријата за ублажување 

Сценарио 
Трошоци 
Мил. 2012 
US$ 

Очекувани 
кумулативни 
емисии 
kt CO2-eq 

Намалување на 
кумулативните емисии 
kt CO2-eq 

Економска ефективност 
(специфични трошоци) 
US$/t CO2-eq намален 

Референтно/Основно 34 26.679 / / 

Прво сценарио 213 7.476 19.203 9,33 

Второ сценарио 281 6.840 19.839 12,44 

Трето сценарио 292 4.692 21.987 11,75 

Четврто сценарио 225 5.328 21.351 8,94 

 

Слика 35. Кумулативни намалувања на емисии на CO2-eq со сценаријата за ублажување 

 

Може да се заклучи дека четвртото сценарио е најдобро од економска гледна точка, иако 

намалувањата на емисиите на стакленички гасови не се најдобрите. Разликата на 

намалувањето на емисиите помеѓу третото и четвртото сценарио е 636 kt CO2-eq  што 

претставува 3% од најдоброто сценарио кое има најголеми намалувања. Но, специфичните 

трошоци на четвртото сценарио се 8,94 US$/t CO2-eq што го прави ова сценарио најдобра 

опција.  

Поради тоа, четвртото сценарио, што е комбинација на горење на депониски гас и МБТ 

постројка за селекција на материјалите за рециклирање, компостирање на биоразградлив 

отпад и производство на РДФ наменето за индустријата за цемент (само за РУО 1) е најдобрата 

опција за земјата. Ако во иднина постојат можности да се произведе РДФ за термоелектраните  



 

57 

 

во други региони, состојбата ќе биде уште подобра. Кривата на маргинални трошоци за 

намалување на емисиите за најдоброто сценарио е прилажана на Error! Reference source not 

found.. 

Слика 36. Крива на маргинални трошоци за намалување на емисиите за сценариото 

компостирање+ производство на РДФ 
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4 АНАЛИЗИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА 
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО НЕ-
ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОРИ – СЕКТОР 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

4.1 ПРЕГЛЕД НА СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО  

Секторот Земјоделство учествува со 16% во националниот БДП и обезбедува работа за 

36% од работоспособното население. Последниот Попис на земјоделството во Р.М (2007год.) 

регистрира 192.675 фамилијарни фарми во држава со 2,1 милион жители. Со оглед на фактот 

што 45% од популацијата живее во руралните средини каде можностите за вработување се 

многу лимитирани (активниот број на невработени во државата е 32%), реален заклучок е дека 

земјоделството е од клучна важност за половина од населението. Секторот земјоделство се 

карактеризира со двојна структура: од една страна се колемите фарми на здруженијата кои се 

простираат на големи површини добиени со приватизација на државното земјиште и од друга 

страна малите фамилијарни фарми кои зафаќаат севкупно 80% од земјоделската површина во 

државата (Извор: Статистички Годишник 2010). Користењето на земјиштето во облик на 

обработливо земјиште и пасишта е многу високо-нешто помалку од 50% од вкупната 

земјоделска површина во државата (1.121.000 хектари, извор: Статистички Годишник 2010). 

Гледано по површини,, пченицата е најраспространета житна култура, а помали количини на 

пченка, јачмен и останатите земјоделски култури. Гроздовите насади се најраспространети од 

повеќегодишните култури со 25,000 хектари површина.  И покрај фактот што насадите на 

овошки и лешници се релативно мали, има потенцијал за нивна експанзија во блиска иднина.   

Секторот Земјоделство допринесува за 13% од вкупните емисии на стакленички гасови во 

државата (Извор: Трет Национален План за климатски промени, 2013). Најголемо учество 

имаат емисиите на метан (89%) од ентерична ферментација, следени од 8% емисии од 

управување со арско ѓубриво и помали количества од горење на остатоците на житни култури 

и од оризовите полиња,  додека од  емисиите на диазот оксид најголемиот процент (89%) се 

ослободуваат како директни или индиректни емисии од управувањето со земјоделските почви 

(ѓубрива, пестициди, истекувања или атмосферска депозиција), додека 10% се повторно 

емисии од управување со арско ѓубриво.  Бидејќи нашата држава се класифицира како 
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предоминантно земјоделска земја со долга традиција на одледување на култури, истото дава 

многу различни можности  за митигација на стакленичките гасови и има голем потенцијал за 

митигација со силни ко-бенефити за одржливост и адаптација кон климатските промени.   

4.2 МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Во проценките на потенцијалот за митигација со цел намалување на емисиите на стакленички 

гасови во секторот Земјоделство следните практики и техники беа земени в предвид: 

4.2.1 ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Органското земјоделство е земјоделска практика со која се користат техники како ротација на 

садење култури, органски ѓубрива, компостирање и контрола на штетници. Во органското 

земјоделство до некоја мера се користат ѓубрива и пестициди но, се забранува користење на 

синтетички ѓубрива и пестициди. Во споредба со конвенционалните земјоделски практики, 

органското земјоделство директно допринесува до намалување на стакленичките гасови 

бидејќи се емитува помалку диазотен оксид (N2O) поради помалиот внес на азот во почвата,  

се избегнува горењето на биомасата со што се намалуваат емисиите на метан (CH4) и диазотен 

оксид (N2O) и скоро и да не постои користење на ѓубрива. Додадена вредност е тоа што со 

овие практики се зголемува квалитетот на почвата со што земјоделскиот сектор станува 

поотпорен на суши и други екстремни временски појави. За целите на оваа студија, се развија  

шест различни сценарија кои вклучуваат претпоставки за износот на инвестицијата, 

можностите за субвенции од стана на државата и однесувањето на пазарот. Земајќи ги 

предвид овие шест сценарја со економската анализа се пресмета нето сегашната вредност на 

инвестицијата во долари која ја споредува моменталната вредност на парите со онаа во 

иднината вклучувајќи ја инфлацијата и повратокот. Периодот на истражување беше 15 години 

а стапката за дисконтирање на идните парични текови изнесува 10%. Со цел да се измери 

профитабилноста на инвестициите низ различни сценарија се пресметани целната стапка на 

повраток и периодот на повраток. Податоците за просечна продажна цена на земјоделските 

култури и цените на инвестициите се земени од Заводот за Статистика на Република 

Македонија и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Намалувањето на 

емисиите на еквиваленти на јаглероден диоксид може да достигне и до 40% при примена на 

органско земјоделство во споредба со коневнционалното земјоделство (кумулативната 
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површината на која се претпоставува дека ќе се применува органско земјоделство изнесува 

30.400 ha). 

4.2.2 ЕНТЕРИЧНА ФЕРМЕНТАЦИЈА  

Ентеричната ферментација е природен процес кај преживарите при кои аеробнте микроби, 

наречени метаногени се разложуваат и ја ферментираат храната внесена во дигестивниот 

тракт произведувајќи состојки кои потоа се апсорбираат од самото животно и ослободуваат 

метан.  Мерките за митигација не само што ги намалува емисиите на стакленички гасови, туку 

и ја зглоемува продуктивноста на животното преку зголемената ефикасност за варење 

(дигестија). Емисиите на метан од добитокот најмногу зависат од дневниот режим на исхрана 

и процентот од внесената енергија која потоа се преобразува во метан. Режимот воглавном 

зависи од телесната маса на животното и енергијата потребна во текот на денот, 

зголемувањето на тежината и кај кравите од стапката на продукција на млеко. Како за пример, 

немлечниот добиток продуцира половина емисии на метан од кравите.  Конверзијата во метан 

зависи од ефикасноста на преживарењето и од квалитетот на исхранатакоја му се дава на 

добитокот. Во однос на анализите за митигација, постојат доволно податоци во литературата 

за пресметување на ефетктноста од две опции: исхрана со проприонатни прекусори и со 

пробиотици. Естимациите од овие две опции се во голема мера несигурни и потребно е 

дополнително истражување за да се утврди попрецизно бенефитот и намалувањата на емисии 

со нивно користење. Овие анализи не ги земаат в предвид евентуалните заштеди кои може да 

настанат со зголемувањето на продуктивноста како резултат на адитивите.  За двете мерки 

постепена рата на пенетрација е земена, т.е мерките почнуваат со воведување на 6% од 

добиточната популација во 2014, во 2015 на 8,3%, 2018-10%, 2022 година – 12,5%, 2026 год. – 

20% и до 2030год. мерките би се примениле на 50% од популацијата на добиток во државата.  

Како заклучок, оваа мерка е многу скапа за самите фармери и е поодна опција за митигација 

само доколку Владата додели субвенции во наредниот период за замена на начинот на 

исхрана. Вкупните проценети трошоци заклучно со 2030год. се 22,5 милиони евра со вкупно 

намалување на стакленичките гасови од 1.497,66 СО2-eq. или 23,55% споредено со сценариото 

Бизнис како и обично (без промени).  
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4.2.3 УПРАВУВАЊЕ СО АРСКО ЃУБРИВО 

Арското ѓубриво содржи органски соединенија како  јаленохидрати и протеини. Овие сложени 

соединенија се разложуваат по прироен пат со бактерии. Во присуство на кислород, аеробните 

бактерии го претвата јаглеродот во јаглерод диоксид, а во анаеробни услови без кислород-во 

метан. Солидното управување со арското ѓубриво може значително да ги намали емисиите на 

стакленички гасови. . Во Р. Македонија само добиточните фарми имаат емисии на диазот 

оксид од анаеробните лагунски системи, течните системи се практицираат на добиточните 

фарми (73,7%), помал процент на свињарские (20%) и на фармите за живина (6,3%) Емисии од 

складирање на цврсто ѓубриво доаѓаат повторно од добиточните фарми (41,7% од млечни и 

58,3% од останатите-говеда и биволи). На пасиштата 64,5% емисиите се од одгледување на 

овците, додека постојат и други системи за арскоо ѓубриво кае 52% се од овците, 28% од 

свињарските фарми и 14% од живинарските. Во однос на емииите на метан, повеќе од 

половината 56,383 се од фармите за крави и говеда, а останатите највеќе од свињарските 

36,17%.  Практичните мерки за намалување на емисиите на метан спаѓаат во две категории: 

мерки кои осигуруваат брзо распаѓање и без емитување на метан (аеробни-дневно расфрање 

на ѓубривото и компостирање) и мерки за конверзија на метан во СО2 (анаеробна дигестија и 

лагунски системи).  Анализата на трошоците и ефективноста беше пресметана земајќи ги в 

предвид податоците земени од Прирачникот за управување со фармите (1996) и трошоците 

земени од Оперативние Планови во интегрираните еколошки дозволи (ИСКЗ) на самите 

Инсталации –најголемите шест фарми во државата, односно 5 свињарски и една живинарска. 

Истите согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ, бр.53/05) и Уредбата за 

еколошки дозволи (Сл. весник на РМ, бр 89/05) и нивние амандмани мора да бидат 

изработени заклучно со Април 2014 година. Резултатите покажаа дека преку ефикасно 

управување на арското ѓубриво може да се постигне 7,06% вкупно намалување на 

стакленичките гасови во периодот до 2030 година (со компостирање как оизбрана најдобра 

опција), со трошоци од 22 милиони и евентуален профит од 44 милиони, доколку се продава 

ѓубривото како органско на пазарот. 

4.2.4 УПРАВУВАЊЕ СО ОСТАТОЦИ ОД ЖИТНИ КУЛТУРИ  

Горењето на остатоците од житните култури е значаен еколошки проблем поради емисиите на 

јаглерод диоксид и локални загадувачки супстанци кој се предизвикувачи на респираторни 

заболувања и други здравствени проблеми. Во исто време оваа пракса има штетно влијание 
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животната средина поради зголемената можност за ерозија, негативните ефекти врз 

плодноста на почвата, осиромашување на органската материја како и намалениот број на 

макро и микро организми во структурата на почватата.  

Спред IPCC методологијата се претпоставува дека во просек од 25% од количината на сувиот 

остаток од житните култури се одстранува од полињата по пат на горење.  Другиот дел од овие 

остатоци се користи како добиточна храна, за опремување на добичните фарми или други 

земјоделски практики. Емисиите од горењето на остатоци од житни култури се состојат од 

емисии на CO2, CH4 и N2O. Висината на емисиите на стакленички гасови од оваа активност не е 

занемарлива, особено ако се земе во обзир амбиенталното загадување при горењето на 

отпадната биомаса во неконтролирани услови. 

Анализата на мерката за ублажување на климатските промени преку користење на остатоците 

од житни култури за производство на брикети покажа дека оваа мерка обезбедува значително 

еколошки и економски придобивки.  Студијата покажа дека инвестирањето во голем погон за 

производство на бриќети ја враќа инвестицијата за 4,3 години. Кумулативната инвестиција во 

периодот 2014 - 2030 е процената на 984.780.00 EUR, а кумулативната нето добивката за истиот 

период е проценета на 1,752,088.00 EUR, што значи дека оваа мерка за ублажување би 

генерирала профит од 767.308,00 евра во периодот до 2030 година. Горенаведенаа анализата 

на трошоци и редукција на емисии на стакленички гасови се однесува само на инсталиран 

капацитет за обработка на отпадна биомаса од 3.12kt годишно, што е 2,8% од вкупниот износ 

на изгорена сува материја произведена во Република Македонија во 2009 година. 

Спроведувањето на оваа мерка на вкупниот износ на произведена сува материја од остатоци 

од житни култури во Република Македнија би обезбедило големи финансиски и еколошки 

придобивки за инвеститорите и државата. 

4.2.5 ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАС НА ФАРМИТЕ  

Биогас се произведува при распаѓањето на органски материјал (анаеробна дигестија) во 

бескислородни услови и  во присуство на микроорганизми. Погодна популација на добиток од 

чиј измет може да се произведе биогас се говеда и свињи. Биогасот произведен на фарми на 

животни може да се користи за слични начини како природниот гас, во гасни печки , лампи 

или како гориво за мотори. 
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Референтните податоци за анализата на пресметка на емисиите и придобивките од 

управувањето со арското ѓубривото е вкупната популација на свињи во  периодот 1990 - 2012. 

За оценување на потенцијалот инсталирање на опрема за производство на биогас земени се 

реални податоци од ИСКЗ еколошките дозволи на петте најголеми свински фарми во 

Републиката. Вкупниот максимален дозволен капацитет на овие пет свињарски фарми е 

104,250.00 животни, и оваа популација се користи како референтна популација за проценка на 

потенцијалот за намалување на стакленички гасови, и во исто време за проценка на 

зголемување на капацитетот на системите за производство на биогас. Резултатите од 

митигационото сценарио со забрзана рата на пенетрација на мерката (инсталиран полн 

капацитет во период од 4 години) покажува дека периодот на поврат на полната цена на 

инвестиција на системот е приближно 10 години. 

Во однос на крајниот финансиски биланс (кумулативен приход до 2030 година) се предвидува 

дека при имплементација на оваа мерка би се генерирала бруто добивка од 3.000.013,97 EUR. 

Во однос на аспектите на животната средина, кумулативно намалувањето на емисиите до 2030 

година се проценува на 6,86 kt на CH4 или 134,1kt на CO2-eq. Од проценката на 

спроведувањето на мерката може да се заклучи дека инсталацијата на системи за третман на 

отпадот на свињарските фарми и истовремено производство на биогас е инвестиција во чиста 

енергија, која дополнително обезбедува значителни финансиски бенефиции и технолошки 

напредок.  

Дополнителна продобивка од имплементација на системи за третманот на отпадот и 

производство на биогас е производство на високо квалитетно био ѓубриво, кое со регуларни 

земјоделски практики е многу тешко да се добие. Со инсталацијата на овој систем, био 

ѓубривото се собраа на автоматизиран и централизиран начин и лесно може да се 

транспортира или пакува доколку е наменето за продажба. 

4.2.6 НАВОДНУВАЊЕ СО ПРСКАЛКИ И КАПКА ПО КАПКА 
НАВОДНУВАЊЕ  

Наводнувањето е важно при достигнување на високи приноси во сушни и полу-сушни региони, 

но од друга страна наводнувањето придонесува до високи емисии на јаглероден диоксид  кои 

доаѓаат од производството на потребната енергија која се троши за испумпување и 

распрскување на водата. Потребната енергија за испумпување на водата зависи од многу 
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фактори како што се стапката на проток на вода или ефикасноста на системот за испумпување.  

Неефикасните системи за наводнување ја оставаат почвата да биде влажна подолго време што 

допринесува и до повисоки емисии на диазотен оксид што е гас со висок потенцијал на 

глобално затоплување. Дополнително емисиите на стакленичките гасови може да се намалат 

со секвестрација на јаглероден диоксид преку зголемениот принос кај наводнуваните 

растителни култури. Генерално зголемениот принос ги намалува емисиите  бидејќи повеќе 

храна резултира од скоро еднакво вложен труд и енергија.  

За целите на Третата национална комуникација беше направено истражување на влијанието 

на наводнувањето врз три растителни култури: пченка, пченица и сончоглед. Истражувањето е 

направено за југоисточниот регион во Македонија и понатаму со екстраполација на 

резултатите се опфати цела држава. Моделирањето на приносот од растителните култури е 

направено со моделот CropSyst во БиоМа софтверот кој е развиен во Здружениот 

истражувачки центар во Испра, Италија.  За овој  модел се потребни специфични податоци за 

секоја растителна култура кои претставуваат нумерички репрезентации на фенологијата и 

морфологијата на растението.  За оваа симулација беа развиени три множества на податоци за 

секоја разгледувана култура. Митигационата стратегија пред се вклучува подобрување во 

ефективноста на системот за наводнување. Од ова истражување заклучи дека методите за 

наводнување со потоп и бразди не треба да се практикуваат бидејќи се неефикасни за разлика 

од прскалките и наводнувањето со капка по капка кои беа оценети како најефикасни. Од ова 

истражување исто така може да се заклучи дека поголемиот број на залевања со помала 

количина на вода е поефикасно од искористување на истата количина на вода во помал број 

на залевања. Со замена на старите неефикасни системи за наводнување, со нови микро 

системи за наводнување емисиите на стакленички гасови може да се намалат и до 42%. 

4.2.7 ОДРЖЛИВО БРАЗДЕЊЕ  

Начинот на браздење на земјоделското земјиште влијае на физичките, хемиските и 

биолошките карактеристики на почвите, нивната продуктивност и одржливост. 

Ковенционалните практики на браздење може да влијаат на долгорочната продуктивност на 

почвите поради зголемената ерозија и губитокот на органска материја во почвите. Оджливото 

управување со почвите преку техниките без браздење дава зголемено производство и 

ротација. Со ваквата практика, најмалку 30% од остатоците од житните култури се оставаат да 

се разложат на самите почви и поради фактот што нема браздење се намалува ерозијата на 
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земјиштата.  Друи придобивки вклучуваат: намалени трошоци за култивирање, остатоците 

делуваат како изолатор и ја регулираат температурата на почвите, ја задржуваат влагата. 

Типично јаглеродно секвестирање (конзервирање на јагленот во почвите) и емисии на 

стакленички гасови на хектар од разгледуваните три сценарија за бразење се:  

Конвенционално браздење - емисии на сакленички гасови: 1.140 kg CO2-eq на хектар, 

секвестација: 0; Намалено браздење – емисии 570 kg CO2-eq на хектар, секвестација: 570 kg 

CO2-eq на хектар/годишно;  Без браздење – емисии 140 kg CO2-eq на ектар, секвестација:  

1.100 kg CO2-eq на хектар/годишно. Ратата на пенетрација на мерките се 5% од вкупната 

обработлива површина во земјата во 2014 се до 100% обработлива површина во 2030 година. 

Во нултото сценарио - Бизнис како и обично (без било какви мерки) проектираните вкупни 

емисии на стакленички гасови заклучно со 2030 год. се 3.420,57 CO2-eq (во килотони), со 

сценариото 1 – конвенционално браздење воведено од 2014 год., емисиите се 1.578,5 CO2-eq 

(kt), со сценариото 2 – намалено браздење 789,2 kt. CO2-eq ќе се емитираат, а 692,3 kt CO2-eq 

ќе се сквестираат, додека со сценариото 3 – Без браздење (воведено од 2014 год.), вкупните 

емисии би биле 181,15 kt. CO2-eq со секвестација од 1.523 kt. CO2-eq. Значи, за 227.000 хектари 

обработливо земјиште (Статистички Годишник на Р.М,  2011), со примена на мерката без 

браздење би можело да се постигне намалување на емисиите на диазот оксид од 94% и три 

пати поголема секвестација д о 2030година и со 8% заштеда на трошоците (186 милиони евра 

за целиот период 2014-2030, наместо 202 милиони со сегашните практики). Дополнително има 

профит од 76,4 милиони евра генерирани од продажбата на културите 382.000 тони/годишно, 

не земајќи ги в предвид додатните трошоци – енергија, складирање, транспорт и слично. 

4.2.8 УПРАВУВАЊЕ СО ЃУБРИВАТА  

Ефикасното користење на азотните ѓубрива може да ги намали значително емисиите на диазот 

оксид од земјоделските почви. Дополнително, со намалување на количините аплицирано 

вештачко ѓубриво дополнително допринесува за намалени емисии на стакленички гасови. 

Органското производство допринесува значително кон намалувањето на емисиите поради 

забраната за користење на вештачки ѓубрива и строго контролираниот внес на нутриенти во 

почвите. Ѓубривата достигнуваат до 30% од вкупните трошоци на фармите, поради што е добро 

да се користат правите типови во вистински дози. Колку е поглем приносот, толку расте и 

побарувачката од нутриенти. Сезонските прогнози се многу важни во одредувањето на 

флексибилни стратегии за аплицирање на азотните ѓубрива. Поточните информации за 
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времетраењето и интензитетот на дождовите и нивното влијание врз приносот ќе им 

овозможи на одгледувачите да ги искористат максимално сезонските услови. При влажни 

услови, емисиите на диазот оксид од ѓубривата кои содржат NO3
-  се поголеми од емисиите на 

ѓубривата што се на база на NH4
+ (Clayton et al., 1997). Затоа, во услови на зголемена влажност 

добра стратегија е да се користат само ѓубрива на база на NH4
+, наместо најчесто 

употребуваните NO3
- ѓубрива на површините под интензивно земјодество или на тревните 

површини (AEA Technology Environment, 1998; Hendriks et al., 1998). Ова е во корелација со 

поголемото искористување на арското ѓубриво наместо вештачките ѓубрива, кое инаку се 

одложува на депонии како отпад  (Hendriks et al., 1998). На пример, замената на 7.423 тони 

вештачко ѓубриво кое се употребува годишно во Републиката (Статистички Годишник на РМ, 

2009 год.) со арско ѓубриво би ги намалило трошоците од 2,2 милиони евра/годишно на 

402.451 евра/годишно (не сметајќи ги додатните трошоци за потрхранување на почвите со 

нутриенти, бидејќи арското ѓубриво ги содржи истите во понизок процент) при тоа 

намалувајќи ги емисиите на стакленички гасови (диазот оксид) за 45% во однос на сценариото 

без превземање на мерки. Управувањето со ѓубривата и субституција на вештачките со 

природните органски ѓубрива може да биде одлична опција за митигација на емисиите со 

вкупен трошок од 6,8 милиони евра заклучно со 2030година, но само ако се аплицира на 

обработлива површина, зголемена побарувачка на органско ѓубриво и стабилна пазарна цена 

на истото.   

4.3 РЕЗИМЕ НА МЕРКИ ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА КЛИМАТСКИТЕ 
ПРОМЕНИ  

Земјоделскиот сектор е одоворен за 13% од вкупните емисии на стакленички гасови во 

државата. Земјоделские активности се очекува да се интензивираат поради поолемата 

побарувачка за храна, што ќе значи и поголеми емисии на стакленички гасови. Овој сектор е 

значителна гранка на националната економија и зависи од заложбата на многуте засегнати 

страни, комплицирајќи го процесот на идентификација и естимација на главните извори на 

стакленички гасови. Со цел да се обезбеди одржливо земјоделство, многу е важно да се 

интегрираат митигационите и адаптационите мерки. Погоре прикажаните митигациони мерки 

се избрани за да осигураат најефикасно намалување на стакленички гасови, истовремено 

покривајќи што повеќе негативни влијанија од климатските промени. Имплементацијата на 

овие мерки ќе резултира со дополнителни придобивки како подобрен квалитет на воздухот, 
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пораст на приносите, производтсво на поздрава храна, намалено користење на вештачките 

ѓубрива, помала потрошувачка на вода, дополнителни приходи, намалување на количините 

одложен отпад и производство на електрична енергија. Од Слика 37 јасно се гледа дека 

митигациониот потенцијал малку се зголемува со растот на активностите достигнувајќи го 

максимумот при крајот на набљудуваниот период. Вкупното кумулативно намалување на 

емисиите на стакленички гасови изнесува најмногу 24,21% во 2030 година.  

Слика 37. Емисии на стакленички гасови од секторот Земјоделство 

  

Табела 20 ги сумира намалувањата на емисии од секоја предложена мерка и индикативните 

трошоци. 

Предложените методологии и финасиските анализи покажаа дека во речиси сите случаи 

постои соодветно решение за намалување на емисиите на стакленички гасови. Истовремено, 

анализите покажаа дека во повеќето случаи интервенциите потребно е да бидат поддржани со 

значителни финансиски инвестиции, но и дополнителни потешкотии како што се ниската свест 

за значењето на митигационите мерки, бидејќи во повеќето случаи ефектите не се видливи и 

не генерираат профит за фармерите на краток рок.  
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Табела 20. Емисии на стаклечички гасови од Основното сценарио бес мерки и сценариото со 

митигационите мерки (kt CO2-eq) и потребни трошоци за реализација (во евра) 

 Mерка 2014 2020 2030 Вкупни трошоци 
[EUR] 

Органско производство 29,39 61,46 131,72 16,2 милиони 
Подобрено наводнување 31,80 34,70 34,80 20 милиони 

Управување со остатоци од 
житните култури  

212,54 216,56 220,95 0,98 милиони 

Управување со арско ѓубриво 42,64 35,29 34,13 26,7 милиони 
Eнтерична Ферментација 290,17 286,83 282,50 22,5 милиони 

Управување со ѓубривата на 
земјоделските почви 

16,81 14,41 11,58 6,8 милиони 

Техники на конзевација 27,11 27,11 27,11 Без трошоци (16 
милиони помалку)  

Вкупни емисии според 
Сценариото без мерки  

844,83 5.973,59 15.288,78  

Вкупни емисии со сите 
митигациони мерки 

650,46 4.630,96 11.743,29 77,2 милиони 
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5 ПРОЕКЦИИ НА ВКУПНИТЕ ЕМИСИИ НА 
СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ 

Ова поглавје дава преглед на емисиите на стакленички гасови за следните сектори: 

производство на енергија (електроенергетски сектор), транспорт, индустрија (емисиите од 

согорување на горива), земјоделство, отпад, комерцијален сектор и домаќинства. Фугитивните 

емисии од ископувањето на лигнитот се дополнително пресметани и вклучена во вкупните 

емисии на стакленички гасови. 

Вкупните емисии на стакленички гасови во Основното сценарио се предвидува да се менуваат 

од 12.100 kt CO2-eq до 16.150 kt CO2- eq, или за 33% (Слика 38, Табела 21). Во периодот 2014-

2023 нивото на вкупните емисии е речиси исто, но по 2023 година ќе се зголеми значително со 

вкупен пораст од 30% до 2030 година. Ова зголемување го одразува на влегувањето на новите 

термоелектрани ма јаглен и гас во електроенергетскиот систем. 

Слика 38. Проекција на емисиите според Основното сценарио (kt CO2-eq) 

 

Главен придонес во вкупните емисии на стакленички гасови има електроенергетскиот сектор, 

и тоа со околу 58% за време на целокупниот период на планирање (Слика 39, Табела 21). Се 

забележува пад на учеството на електроенергетскиот сектор на 53% (во периодот 2018-2023) 

како резултат на затворањето на ТЕ Осломеј и ТЕ Битола. Вториот сектор по придонес е 

транспортот со учество од околу 12 - 14%, а по него е индустријата со околу 10%. Учеството на 
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емисиите на стакленички гасови од земјоделството опаѓа од 7,3% во 2014 година на 6,5% во 

2030 година, и од 2,8% на 1,8% во комерцијалниот сектор. Секторот отпад учествува со 6,4% во 

2014 година и го зголемува својот удел до 7,4% во 2030 година. Домаќинствата и фугитивните 

емисии учествуваат со околу 1%, секој поединечно, во вкупните емисии на стакленички гасови. 

Слика 39. Удел на емисии по сектори според Основното сценарио (%) 

 

Проекциите на емисииите за сценаријата за ублажување се прикажани на Слика 40и Табела 22. 

Предложеното затворање на нестандардните депонии и согорувањето на депонискиот гас во 

секторот отпад има моментален ефект, намалувајќи ги амисиите од Основното сценарио дури 

и пред 2014 година. Комбинацијата од најдобрите сценарија за ублажување во енергетскиот 

сектор, секторот отпад и земјоделскиот сектор води до значителен пад на емисиите на 

стакленички гасови од 11.200 kt CO2-eq во 2014 година на 8.250 kt CO2-eq во 2030 година. 

Воведувањето на цена за јаглеродните емисии, почнувајќи од 2020 година, ќе го намали 

нивото на емисиите на стакленичките гасови во електроенергетскиот сектор за околу 67% во 

споредба со нивото во 2014 година. 
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Слика 40. Проекција на емисиите според сценаријата за ублажување (kt CO2-eq) 

 

Во сценаријата за ублажување, учеството на електроенергетскиот сектор во вкупните емисии 

на стакленички гасови ќе се намали од 62% во 2014 година на 33% во 2030 година, но сепак 

секторот ќе остане сектор со најголеми емисии (Слика 41 и Табела 22). Вториот најголем 

загадувач е транспортниот секторот со учество од околу 28% во 2030 година, а по него следи 

индустријата со околу 19%. Од други сектори, во 2030 година земјоделскиот сектор учествува 

со 10%, отпадот со 4,5%, комерцијалниот  сектор со 3,6% и домаќинствата со 2,9% 

Слика 41. Удел на емисии по сектори според сценаријата за ублажување (%) 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

20

2
0

21

2
0

22

2
0

23

2
0

24

2
0

25

2
0

26

2
0

27

2
0

28

2
0

29

2
0

30

k
t 

C
O

2
-e

q

Година

Фугитивни емисии

Домаќинства

Комерцијален сектор

Отпад

Земјоделство

Индустрија

Транспорт

Електроенергетски 
сектор



 

72 

 

Споредено со основното сценарио, вкупните емисии на стакленички гасови во сценаријата за 

ублажување на климатските промени во периодот 2014-2017 г. се намалени за околу 8%, а по 

овој период нивото на редукции на емисии се зголемува, достигнувајќи до 50% пониски 

емисии во 2030 година во однос на основното сценарио  (Слика 42) 

Слика 42. Вкупните емисии според Основно сценарио и сценаријата за ублажување (kt CO2-

eq) 
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Табела 21. Емисии на стакленички гасови (kt CO2-eq) и учество (%) по сектори за Основното сценарио 

 Сектор\Временски период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(k
t 

C
O

2
-e

q
) 

Електроенергетски сектор 7.043 7.052 7.060 7.069 6.880 6.697 6.518 6.528 6.539 6.549 6.914 7.298 7.704 8.156 8.634 9.141 9.210 

Транспорт 1.490 1.509 1.527 1.546 1.613 1.682 1.754 1.802 1.852 1.904 1.956 2.009 2.064 2.127 2.192 2.259 2.329 

Индустрија 1.245 1.250 1.256 1.261 1.284 1.308 1.332 1.359 1.386 1.414 1.441 1.469 1.497 1.525 1.553 1.582 1.607 
Земјоделство 891 882 890 899 908 918 928 938 949 961 972 984 996 1.009 1.022 1.035 1.048 

Отпад 774 793 884 905 926 948 970 992 1014 1036 1058 1080 1103 1125 1148 1171 1193 

Комерцијален сектор 342 299 261 228 232 236 240 245 251 256 261 266 271 277 282 288 293 

Домаќинства 144 145 145 146 148 150 153 156 160 163 168 173 179 190 203 216 230 

Фугитивни емисии 168 168 169 169 162 155 149 149 150 150 162 173 185 202 218 235 234 

Вкупно 12.097 12.098 12.192 12.222 12.154 12.094 12.043 12.171 12.300 12.433 12.931 13.452 13.998 14.610 15.252 15.926 16.144 

(%
) 

Електроенергетски сектор 58,2 58,3 57,9 57,8 56,6 55,4 54,1 53,6 53,2 52,7 53,5 54,2 55,0 55,8 56,6 57,4 57,0 

Транспорт 12,3 12,5 12,5 12,7 13,3 13,9 14,6 14,8 15,1 15,3 15,1 14,9 14,7 14,6 14,4 14,2 14,4 

Индустрија 10,3 10,3 10,3 10,3 10,6 10,8 11,1 11,2 11,3 11,4 11,1 10,9 10,7 10,4 10,2 9,9 10,0 

Земјоделство 7,4 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,5 

Отпад 6,4 6,6 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,1 8,2 8,3 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 7,4 7,4 
Комерцијален сектор 2,8 2,5 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

Домаќинства 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 

Фугитивни емисии 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Табела 22. Емисии на стакленички гасови (kt CO2-eq) и учество (%) по сектори за сценаријата за ублажување на климатските промени  

 Сектор\Временски период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(k
t 

C
O

2
-e

q
) 

Електроенергетски сектор 6.999 6.988 6.977 6.965 4.803 3.312 2.283 2.313 2.343 2.374 2.434 2.495 2.558 2.595 2.633 2.671 2.669 

Транспорт 1.490 1.509 1.527 1.546 1.598 1.651 1.705 1.766 1.829 1.893 1.938 1.983 2.030 2.093 2.158 2.225 2.295 

Индустрија 1.245 1.250 1.256 1.261 1.284 1.308 1.332 1.354 1.376 1.399 1.417 1.436 1.455 1.479 1.504 1.529 1.553 

Земјоделство 696 700 705 708 714 721 729 736 743 750 758 766 774 783 791 800 810 

Отпад 76 82 112 157 163 169 304 311 318 325 332 339 346 353 360 367 374 

Комерцијален сектор 342 299 261 228 232 236 240 245 251 256 261 266 271 277 282 288 293 

Домаќинства 188 206 227 249 211 178 150 154 157 161 167 173 179 193 207 222 236 

Фугитивни емисии 168 168 169 169 119 69 19 19 20 20 20 20 21 22 23 22 22 

Вкупно 11.205 11.203 11.233 11.284 9.123 7.644 6.764 6.899 7.036 7.178 7.327 7.479 7.634 7.794 7.958 8.123 8.252 

(%
) 

Електроенергетски сектор 62,5 62,4 62,1 61,7 52,6 43,3 33,8 33,5 33,3 33,1 33,2 33,4 33,5 33,3 33,1 32,9 32,3 

Транспорт 13,3 13,5 13,6 13,7 17,5 21,6 25,2 25,6 26,0 26,4 26,5 26,5 26,6 26,9 27,1 27,4 27,8 

Индустрија 11,1 11,2 11,2 11,2 14,1 17,1 19,7 19,6 19,6 19,5 19,3 19,2 19,1 19,0 18,9 18,8 18,8 

Земјоделство 6,2 6,2 6,3 6,3 7,8 9,4 10,8 10,7 10,6 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,8 

Отпад 0,7 0,7 1,0 1,4 1,8 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Комерцијален сектор 3,1 2,7 2,3 2,0 2,5 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6 

Домаќинства 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 

Фугитивни емисии 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6 АКЦИСКИ ПЛАН ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА 
КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Во повеќето случаи, соодветно избраните опции за ублажување на климатските промени и 

нивната имплементација ќе бидат од корист за некои или за сите димензии на одржливиот 

развој, одразувајќи ја поврзаноста помеѓу ублажување на климатските промени и одржливиот 

развој (ОР). Меѓутоа, кај многу ограничен број на случаи, некои размени се неизбежни,  со цел 

да се овозможи да се направат рационални избори  

Анализите покажаа дека со избраните сценарија за ублажување на климатските промени, 

кумулативно намалување на емисиите од околу 80 Mt CO2-eq може да се постигне до 2030 

година. Најголемиот дел од овие редукции може да се реализираат со соодветна промена 

на начинот на кој електричната енергија се произведува и користи. 

Конкретно, следниве сектори нудат најголем простор за акции за ублажување на климатските 

промени: 

• Снабдување со енергија 

• Згради 

• Сообраќај 

• Индустрија 

• Отпад 

• Земјоделство 

Ефективениот напор за ублажување на климатски промени оди подалеку од технологии и 

практики и вклучува, исто така и други елементи како владино координирање и вклучување на 

чинители, создавање на работни места, истражување, развој и иновации, како и одговорност 

за социјалните аспекти (подобрување на јавното здравје,  вклучување на социјално ранливите 

групи и други социјални бенефиции). Затоа, овој план исто така ќе вклучува активности за 

решавање на споменатите  елементи за ублажување на климатските промени.  
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6.1 СНАБДУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА 

Сценариото КООРЕ_Средно како најдобро сценарио за ублажување, на страната на 

снабдувањето со енергија ќе резултира со промена на вкупната инсталирана моќност на 

електраните за целиот период на планирање. Како мерки за ублажување, во ова сценарио 

планирани се да се инсталираат: 1.087 MW во нови електрани на гас, 1087 MW во нови 

хидроелектрани и дополнителни 385 MW за другите обновливи извори, т.е. ветерните и 

фотоволтаичните електрани субвенционирани со повластени тарифи вкупен капацитет од 150 

MW, односно 25 MW, соодветно, а од 2032 година и дополнителни 210 MW од ветерни 

електрани без повластени тарифи. За овие дополнителни производствени постројки ќе бидат 

потребни 5.637 милиони евра (Табела 23). Исто така, ќе бидат потребни и дополнителни 

инвестиции од приближно 291 милиони евра во нови преносни и дистрибутивни мрежи.  

Табела 23. Акции за ублажување во секторот за снабдување со енергија 

Технологија 

Инсталирана моќност (MW) Потребна 

инвестиција 

(мил. евра 

2012) 
2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 

Комбинирани 
ТЕ-ТО на гас 

- - - - - - - - - 6,7 - - - 7 

Електрани на гас 
со комбиниран 
циклус 1 

- - - - 100,0 - - - - - - - - 109 

Електрани на гас 
со комбиниран 
циклус 2 

- - - - - - - 380,0 - - - - - 414 

Електрани на гас 
со комбиниран 
циклус 3 

- - 300,0 - - - - - - - - - 300,0 654 

Електрани на гас 
со комбиниран 
циклус 4 

- - 300,0 - - - - - - - - - 300,0 654 

Вкупно гасни 

електрани 
- - 600,0 - 100,0 - - 380,0 - 6,7 - - 600,0 1.838 

ХЕ Св. Петка 36,0 - - - - - - - - - - - - 54 

ХЕ Бошков Мост - 68,2 - - - - - - - - - - - 83 

ХЕ Галишате - - - - - - - - - 193,5 - - - 390 

ХЕ Луково Поле - 58,0 - - - - - - - - - - - 95 

ХЕ Градец - - - - - - - - 54,6 - - - - 305 

ХЕ Демир Капија - - - - - - 24,0 - - - - - - 148 
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ХЕ Гевгелија - - - - - - - - 17,0 - - - - 116 

ХЕ Бабуна - - - - - - - - - 17,0 - - - 88 

ХЕ Градско - - - - - - - - - - - 17,0 - 106 

ХЕ Кукуричани - - - - - - - - 17,0 - - - - 104 

ХЕ Криволак - - - - - - - - 17,0 - - - - 104 

ХЕ Дуброво - - - - - - - - - 17,0 - - - 124 

ХЕ Милитково - - - - - - - - - - 17,0 - - 128 

ХЕ Чебрен  - - - - - - - - - 333,0 - - - 570 

Мали 
хидроелектрани 

- 28,2 28,3 28,2 28,2 28,3 28,2 - - 30,6 - 28,2 28,3 410 

Вкупно 

хидроелектрани 
36,0 154,4 28,3 28,2 28,2 28,3 52,2 - 105,6 591,1 17,0 45,2 28,3 2,825 

Соларни 
електрани 

- - - - - - 21,0 - - 4,0 - - - 27 

Ветени 
електранир 

36,0 29,0 35,0 - 50,0 37,1 184,9 33,7 31,0 23,3 16,7 45,7 86,4 947 

Вкупно други 

ОИЕ 
36,0 29,0 35,0 - 50,0 37,1 205,9 33,7 31,0 27,3 16,7 45,7 86,4 974 

Намалување на 
загуби во 
дистрибутивна 
мрежа 

12,6 19,9 21,3 20,8 6,2 3,7 3,3 - - 2,4 2,6 - - 291 

ВКУПНО 
84,6 203,3 684,6 49,0 184,4 69,1 261,4 413,7 136,6 627,5 36,3 90,9 714,7 5.928 

6.2 ЗГРАДИ 

Мерките за ублажување на климатските промени во објектите за домување може да бидат во 

облик на задолжителни и доброволни мерки и стимулации, како и промоција и техничка 

поддршка, заснована на најдобрите меѓународни практики. Тие конкретно вклучуваат: 

• мерење на потрошената топлина по краен корисник и наплата според потрошувачка  

на корисниците поврзании на топлификациониот систем во Скопје  

• енергетска ефикасност во социјалните домаќинства; 

• примена на градежни стандарди; 

• означување на електрични уреди и опрема и стандарди за енергетски карактеристики   

• замена на печките на огревно дрво со високо ефикасни модели;  

• информативни центри; информативни кампањи за енергетска ефикасност; 

• означување на енергетска ефикасност кај бојлери и клима уреди и контрола на 

стандардите за нивните карактеристики; 
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• финансиска поддршка за физички лица за инвестиции во подобрување на енергетската 

ефикасност; 

• соларни системи и геотермални топлински пумпи во старите куќи; 

• мерки за подобрување на енергетската ефикасност во постоечките станбени објекти: 

o замена на врати и прозорци   

o изолација на тавани 

o изолација на фасада 

o воведување на ефикасно осветлување во станбените згради и заедничките 

простории  

Интервенциите во јавните објекти се докажани дека се доста исплатливи, било да се работи за 

подобрување на поединечни технологии (осветлување, прозори, мотори и фасади) или со 

примена на интегриран зафат врз објектот. Како најбрзо применлив пристап, задолжителните 

мерки треба да се применат во јавните објекти. Јавните објекти веројатно се единствената 

категорија на објекти каде што енергетската ефикасност може и мора да се наметне. Овие 

мерки конкретно вклучуваат:  

• примена на градежни стандарди   

• проверка на котлите/системите за климатизација  

• образовен сектор - реновирање на училишта   

• информативни центри, кампањи, општинска мрежа за ЕЕ 

• енергетско управување и ревизија во комерцијалниот и услужниот сектор 

• подобрување на ефикасноста на уличното осветлување  

• означување на електрични уреди и опрема и стандарди за енергетски карактеристики   

• реновирање на болници  

• соларни системи и геотермални топлински пумпи 

• ЕЕ и корпоративна општествена одговорност 

Во Табела 24 сумирани се кумулативните инвестициски трошоци во технологии за цеиот 

период на планирање, за секој тип на енергетска услуга во домаќинствата и комерцијалниот 

сектор според сценаријата за ублажување.  

Табела 24. Трошоци за енергетски услуги во згради според сценаријата за ублажување 

 Тип на енергетска услуга 
Потребна инвестиција (мил. евра 

2012) 

Домаќинства - греење 519,4 

Домаќинства - ладење 45,44 

Домаќинства –топла вода 131,55 

Домаќинства -готвење 162,15 

Домаќинства -осветлување 715,48 

Домаќинства – сушење 
алишта 

526,15 
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Домаќинства -садови 362,67 

Домаќинства -фрижидер 1.267,18 

Домаќинства -перална 325,66 

Домаќинства -други 562,8 

Вкуоно домаќинства 4.618,48 

Комерцијален- греење 155,65 

Комерцијален - ладење 403,29 

Комерцијален  –топла вода 21,12 

Комерцијален -готвење 271,35 

Комерцијален -осветлување 380,84 

Комерцијален -фрижидер 15,93 

Комерцијален -други 19,12 

Вкупно комерцијален   1.267,3 

6.3 ТРАНСПОРТ 

Како што беше истакнанто во посебната студија за потенцијаот за ублажување на климатските 

промени на националиот треанспортен сектор6, мерките за ублажување приоретизирани на 

принцип на учество на главните чинители, вклучуваат:  

• Креирање на интегриран транспортен систем.  

• Промовирање на услови кои ќе го обесхрабрат користењето на сопствени автомобили 

и ќе го охрабрат користењето на јавниот транспорт и другите алтернативи, како возење 

велосипед и пешачење.  

• Воспоставување на мерки за контрола на достапноста на паркинг места во 

пренаселени области 

• Подобрување на управувањето и контролата во сообраќајот 

• Равој и воведување на градски систем за логистика 

• Поттикнување на финансии за воведување на ефикасни возила на пазарот  

• Усвојување на директивата за означување на ефикасноста на горивата во 

автомобилите. 

                                                        

6
 ICEIM-MANU, Climate Change Mitigation Potential of the National Transport Sector, December 2012 (prepared under 

UNDP project: 00075206 “Third National Report to UNFCCC”). Достапен на: 
http://www.unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=273 
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• Насочување кон минимални потреби за ефикасност на клима уредите во 

автомобилите. 

• Предлог за шема на означување на гумите. 

Во Табела 25 сумирани се кумулативните инвестициски трошоци во технологии за целиот 

период на планирање, за секој тип на енергетска услуга во транспортот, според сценаријата за 

ублажување. 

Табела 25. Трошоци за енергетски услуги во транспортот според сценаријата за ублажување 

 Тип на енергетска услуга 
Потребна инвестиција 

(мил. евра 2012) 

Тешки товарни возила  15.039 

Лесни комерцијални возила  38.571 

Патнички автомобили  1.097 

Автобуси 1.044 

Возови (товарни) 116 

Возови (патнички) 102 

Мотоцикли  550 

Вкупно 56.520 

6.4 ИНДУСТРИЈА 

Мерки за ублажување на климатските промени се насочени кон подобрување на технологиите, 

опремата и системите за контрола на процесот. Компаниите ќе мора да ги применуваат 

најдобрите достапни технологии при изведувањето на нивните активности. Когенерација се 

промовира кога се бара локално снабдување со енергија. Овие мерки конкретно вклучуваат: 

• Подобрување на реализацијата на процесот (почисто производство, дозволи за 

интегрирано спречување и контрола на загадувањето – ИСКЗ); 

• Енергетска ревизија; 

• Когенерација; 

• Енергетски карактеристики на нестанбени објекти; 

• Подобрено осветлување и  подобрени систем за греење; 

• Промена на типот на гориво; 

• Искористување на отпадната топлина; 

• „Паметно“ водење на процеси; 

• Снабдување со компресиран воздух; 

• Добро одржување на објектите; 

• ЕЕ и корпоративна општествена одговорност. 
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Во Табела 26 сумирани се кумулативните инвестициски трошоци во технологии за целиот 

период на планирање, за секој тип на енергетска услуга во индустријата.  

Табела 26. Трошоци за енергетски услуги во индустрискиот сектор според сценаријата за 

ублажување 

 Тип на енергетска услуга 
Потребна инвестиција (мил. 

евра 2012) 

Индустрија за железо и челик 674.06 

Не-метална минерална индустрија  55.46 

Индустрија за храна и пијалоци 75.85 

Хемиска индрустрија 16.76 

Индустрија за хартија 5.66 

Не-железна метална индустрија  4.83 

Друга индустрија 140.34 

Вкупно 972.96 

6.5 ОТПАД 

Препораките изведени од оваа анализа се во линија на веќе прифатената политика за 

управување со отпад истакната во националните документи за управување со отпад. Со 

воведувањето МБТ технологии со аеробен третман на отпад ќе се исполнат условите од 

директивите на ЕУ поврзани со управување со отпад (се забранува нетретиран отпад на 

депониите), ќе се заштеди простор за депонирање, ќе се отворат нови работни места и 

истовремено значително ќе се намалат емисиите на стакленички гасови ослободени во 

атмосферата 

Активности за 

ублажување 

Очекувани 

резултати 

Финансиска 

поддршка за 

реализација  

Показатели 
Извори за 

верификација  
Ризици 

Еднократна 

инвестиција 

(MEUR за 

2012 г.) 

Промена на технологија 
во фабриката за цемент 
за да се добие гориво (5-
15%) од гориво 
произведено од отпад до 
2016 г. 

Намалување на 
емисиите на CO2-
eq за 80%, 
употреба на 
обновливи 
извори како 
гориво (до 15% од 
вкупното 
употребено 
гориво) 

Приватна 
инвестиција  

Годишно 
намалување за 
количината на стак. 
гасови изразено во 
t CO2-eq/год. 

Еколошки дозволи, 
инспекции  

Задолжителен 
заеднички договор со 
регионалната депонија и 
договор околу 
трошоците за транспорт 
и депонирање, промена 
на политиката на 
компанијата за примена 
на алтернативно гориво, 
неприфаќање на нова 
технологија од страна на 
локалното население 

1 

Заменето гориво со 
гориво 
произведено од 
отпад (%)  

Инсталиран систем за 
гориво произведено од 
отпад во регионалната 
депонија до 2016 г. 

Јавно-
приватно 
партнерство  

Годишно 
намалување за 
количината на стак. 
гасови изразено во 
t CO2-eq/год., нови 
работни места 

Еколошки дозволи, 
инспекции  

Нецелосна инсталација 
поради недостигот од 
финансии, одлагање на 
обврските од 
еколошките дозволи  

5 

Механички третман (МТ) 
проследен со биолошки 
аеробен третман 

Намалаување на 
емисиите на CO2-
eq за 76% 

Јавно-
приватно 
паратнерство, 

Годишно 
намалување за 
количината на стак. 

Еколошки дозволи, 
инспекции  

Непочитување на 
законската рамка, 
недостиг на фондови 

265 
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(компостирање) во 5 
нови регионални 
депонии во сите региони 
до 2020 г. 

ИПА фондови, 
други 
донатори 

гасови изразено во 
t CO2-eq/год. 

Број на отворени 
депонии со МБТ и 
компостирање, 
нови работни места  

Затворање и 
мелиорација на 
постоечките депонии 
преку палење на 
депонискиот гас до 2020 
г. во сите региони 

Затворање на 
депониите, 
намалување на 
емисиите на CO2-
eq и миризбата 

ИПА фондови, 
општински 
буџет, други 
донатори 

Годишно 
намалување за 
количината на стак. 
гасови изразено во 
t CO2-eq/год. 

Државен 
инспекторат 
(МЖСПП), општини 

Недостиг на фондови, 
свест кај локалната 
администрација и 
население 

3 
Затворени 
нестандардни 
депонии и 
инсталации за 
палење гасови  

 



 

83 

 

6.6 ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

  Мерка за ублажвање  Резултати 
Финансиска 

подршка 
Индикатори Извори на верификација Ризици 

Буџет * (вкупни 

инвестициски 

трошоци во Евра) 

О
р

га
н

ск
о

 з
е

м
јо

д
е

л
ст

в
о

 

Финанска помош за 

органско 

производство  

Намалување на CO2-eq 
емисии за 40% во однос 
на конвенциоалното 
земјоделство (вкупната 
област под органско се 
претпоставува дека ќе 
достигне 30400 хектари 
до 2030)  r  

Државен буџет 
за органско 
производство 

Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 
 

Мониторинг на сертифицираните 
органски површини 

Потребни има се 
субвенции на 
фармерите за 
конверзија кон органско 
производство, цените 
на производите не се 
конкурентни и 
послабите приноси во 
периодот на конверзија 
мора да бидат 
надокнадени 

16.2милиони  Поврат на 

трошоците за 

инспекцја и 

сертификација  

 Државен 
буџет за 
органско 
производство 

Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) поделени по култура 
 

Пресметување на количините на 
стакленички гасови во CO2 eq. на 
килограм производ  

Дополнителни трошоци 
за инспекција  

Финансиска помош за 

производство на 

одобрен семен 

материјал. 

  
Зголемување на областа под 
органско земјоделство(ха/год) 

 Мониторинг на сертифицираните 
органски површини 

Мора семињата да се 
согласно ЕУ 
директивите и 
стандардите 

Ко-финансирање на 

складирање, пакување 

и процесирање 

Државен буџет 
за органско 
производство, 
донори  

Тотален удел на органското во 
вкупното земјоделско 
производство 

Пресметување на количините на 
стакленички гасови во CO2 eq. на 
килограм производ  

  

Е
н

те
р

и
ч

н
а

 
Ф

е
р

м
е

н
та

ц
и

ја
 

Подобрување на 

исхраната кај 

добитокот (50% од 

популацијата на крави 

и говеда)  

Намалување на емисиите 
споредено со 
референтното сценарио 
за 23,5%  

Приватните 
фармери, 
здуженија и 
асоцијации 

Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 
 

Мониторинг на емисиите  

Неповолните кредити 
од банките 
Недостаток на 
финансиска помош од 
ИПАРД 

22.5 милиони 

со
 

а
р

ск Воведување на систем Намалување на емисиите  Годишно намалување  Годишни количини на биогас и Недостаток на 4.7милиони  
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за продукција на 

биогас на поголемите 

свињарски фарми во 

државата (петте 

најголеми асоцијации)  

споредено со 
референтното сценарио 
од 50,4% 

Приватните 
фармери, 
здуженија и 
асоцијации 

настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 
 
 

електрична енергија  финансиска помош 
Неповолните кредити 
од банките 
 

ИПАРД 
Финансиски бенефит од 
производство на биогас и 
електрична енергија (евра/год) 

 Известените емисии од 
Оперативните Планови и ИСКЗ 
апликациите. 

 

ИПАРД 
 Производство на 
висококвалитетен компост 
(т/год) 

Годишни количини на произведен 
компост 

Регулативата, 
инфраструктурата и 
реална можност за 
приклучување на мрежа 
на произведената струја  

Воведување на систем 

за компостирање на 

ѓубривото на петте 

најголеми свињарски 

фарми и една 

живинарска фарма  

Намалување на емисиите 
споредено со реф. 
сценарио за 7,06% 

 
Приватните 
фармери 

Годишно намалување на 
емисиите на CO2 eq. (тони/год) 

Усогласување со законските 
барања од ИСКЗ 

 Можно одложување на 
рокот за ИСКЗ 
апликациите  

22 милиони 
Воведување на 6 компостари 
во државата 

Маркетинг на органските ѓубрива 

 Годишна количина на органски 
ѓубрива (т/год) 

Мониторинг на емисиите преку 
производство на ѓубривата 

У
п

р
а

в
у

в
а

њ
е

 с
о

 о
ст

а
то

ц
и

 о
д

 
к

у
л

т
у

р
и

т
е

  Производство на 

брикети од 

остатоците од 

житните култури 

3,12 

килотони/годишно  

Намалување на емисиите 
споредено со 
Намалување на емисиите 
споредено со реф. 
сценарио за 2,58% 

Приватните 
фармери, 
здуженија и 
асоцијации 
ЕБРД 
ИПАРД 

Годишна количина на 
произведени брикети (т/год) 

Напуштање на практиката на 
горење на остатоците од културите 

Можно зголемување на 
транспортни трошоци 

1 милион 

Годишни количини на ре-
употребени остатоци (т/год 

Зголемување и подобрување на 
капацитетот  на производните 
погони за брикети 

Недостаток на 
финансирање за ваков 
тип производни 
капацитети 

Замена на биомаса со брикети 
од остатоци (т/год) 

Маркетинг на брикетите 
и нивно прифаќање 

П
о

д
о

б
р

е
н

о
 

н
а

в
о

д
н

у
в

а
њ

е
 

Ко-финансирање 

завоведување на 

систем за 

наводнување 

Намалување на емисиите 
споредено со реф. 
сценарио за најмногу 9% 

 Државен 
буџет и ИПАРД 

 
Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 
Зголемување на приносот (тони 
од култура/год)  
 

Мониторинг и контрола на 
приносот. 
Пресметување на количините на 
стакленички гасови изразени во  
CO2 eq. на килограм продукт  

Комплицирани и 
долготрајни процедури 
за субвенции  
 

11милиони 
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Замена на сатарите 

неефикасни системи 

со микро системи 

(капка по капка, суб-

иригација, микро 

прскалики)  

Намалување на емисиите 
споредено со реф. 
сценарио за 42% 

 Државен 
буџет и ИПАРД 

Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 
Зголемување на приносот (тони 
од култура/год) 
. 

Мониторинг и контрола на 
приносот. 
Пресметување на количините на 
стакленички гасови изразени во  
CO2 eq. на килограм продукт  

Комплицирани и 
долготрајни процедури 
за субвенции 

9 милиони 

К
о

н
з

е
р

в
а

ц
и

ск
и

 
т

е
х

н
и

к
и

 

Користење на 

конзервациски 

техники (пример. Без 

браздење) на 

обработливо 

земјиште 227000 

хектари 

 Намалување на емисиите 
на диазот оксид 
споредено со реф. 
сценарио за 94% 

Приватните 
фармери 
и здруженија 

 Област каде се практикуваат 
конзервативни техники (ха/год) 

Мониторинг на практиките 

 Неприфаќање од 
фармерите поради 
зголемени трошоци за 
најмување работници 

Без трошоци (се 

намалуваат) 

Министерство 
за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанств
о 

 Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 

Мониторинг на почвите (ха/год) 
Секвестација на почвите во CO2 
eq. (т/год)  

 У
п

р
а

в
у

в
а

њ
е

 с
о

 ѓ
у

б
р

и
в

а
та

 

Замена на 7500 тони 

вештачко ѓубриво на 

обработливите 

површини 

Намалување на емисиите 
на диазот оксид 
споредено со реф. 
сценарио за 45% 

Приватните 
фармери 
и здруженија  

Годишно намалување 
настакленички гасови во CO2-
eq.(кт/год) 

 Аплицирање на органско ѓубриво 
(т/год)  

Недоволно органско 
ѓубриво поради 
недостиг на компостари 

6.8 милиони  

Министерство 
за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанств
о 
 

Количество вештачко ѓубриво 
заменето со органско (т/год) 

Годишна продажба на органските 
ѓубрива (т/год)   

Несигурни цени на 
ѓубривата на пазарот Апликација на оганско ѓубриво 

(ха/год)) 
Мониторинг на почвите (ха/год)   

*За периодот 2014-2030 година 

 



 

86 

 

6.7 РАБОТНИ МЕСТА, ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ, ИНОВАЦИИ И 
ОДГОВОРНОСТ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ  

• Приоритизација на технологиите и практиките врз основа на нивниот потенцијал да 

создадат домашни работни места. 

• Вклучување на ниско-јаглеродните технологии и практики во националните 

приоритети за истражување, развој и иновации. со цел да се овозможи зелен раст во 

технолошкиот сектор на земјата 

• Вреднување на технологиите и практиките земајќи ги предвид, исто така, нивните 

социјални придобивки. 

6.8 ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОСТАВЕНОСТ  

Институционалната поставеност е важен елемент за олеснување на вклучувањето на 

ублажувањето на климатските промени во националното стратешко планирање. Клучен 

институционален предизвик е да се изгради лидерство, доверба и меѓусебна одговорност. 

Поради мулти-секторскиот и интер-дисциплинарениот карактер на климатските промени и 

економскиот развој, релевантни се различни министерства во владата за воспоставување и 

спроведување на акциите за ублажување. Институционалната поставеност, исто така, може да 

помогне во комуницијата со другите чинители како што се фирмите, невладините организации 

и пошироката јавност. За обезбедување и управување со средствата за спроведување на 

акциите за ублажување потребна е институционална организираност за добивање на 

националните буџетски средства и за координирање на активности помеѓу повеќе донатори и 

примачи. 

Сумирано, основните функции на институционалната рамка се следните: 

• Меѓу-министерско учество со јасно водство 

• Дефинирани улоги и одговорности за вклучените министерствата и другите чинители  

• Консултации со чинителите и поддршка за нивно конкретно ангажирање  

• Координирање на распределбата на фондови за да се финансираат приоритетните 

програми 
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7 ИДНИ АКТИВНОСТИ  

7.1 АНАЛИТИЧКА РАБОТА 

• Прецизирање на ограничувањата и претпоставките кои се веќе внесени во моделот 

и/или воведување нови ограничувања и претпоставки со цел да се подобри сигурноста 

и обемот на резултатите.  

• Проценка на потенцијалот за нови работни места во различни сектори, како и други 

придобивки од технологиите за ублажување на климатските промени во однос на 

одржливиот развој. 

• Анализа на влијанијата на различни политички инструменти за намалување на 

емисиите на стакленички гасови, вклучувајќи и приоритизација и препораки за 

политики.  

• Во согласност со пристапот на ЕУ за поставување на националните цели за намалување 

на емисиите на стакленички гасови, вкупните емисии треба да се поделат на емисии 

што припаѓаат на ЕТС и емисии што не се вклучени во ЕТС, и треба да се развијат 

различни сценарија за ублажување на климатските промени за емисиите што не се 

вклучени во ЕТС.  

• Анализа на можни цели за ограничување/намалување на емисии на стакленички 

гасови во различни сектори.  

• Конкретно за секторот отпад, треба да се направи дополнителна студија со цел да се 

утврди составот на отпадот во целата земја и да се обезбедат релевантни податоци за 

типот, количината, производството, рециклирањето и други информации во однос на 

управувањето со отпад во земјата. Овие податоци ќе послужат како основа во 

спроведувањето на Тиер 2 методологијата, со што ќе се овозможат попрецизни 

податоци за емисиите на стакленички гасови од секторот за отпад.   

7.2 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ/РЕГУЛАТОРНИ МЕРКИ 

• Активности за овозможување на трансфер на технологии за ублажување на 

климатските промени   

• Вкрстување на ублажувањето на климатските промени со ниско-јаглероден развој и 

одржлив развој. 

• Препознавајќи ја на важноста на националниот инвентар на стакленички гасови за 

добивање сигурни проекции на емисии и сценарија за ублажување на климатските 

промени, неопходно е да се зајакне националниот процес на на подготовка на 
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инвентарот со воведување компонента за обезбедување квалитет/контрола на 

квалитет во структурата на тимот за инвентар на стакленички гасови.   

• Институционализирана научна поддршка за мудро креирање политики.  

7.3 ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА 

• Подигнување на јавната свест на националните креатори на политики од различни 

сектори во поглед на меѓународните заложби за намалување на емисиите на 

стакленички гасови и конкретно за климатските политики на ЕУ.    

• Поддршка за ангажманот на чинителите и социјален маркетинг со цел да се овозможи 

партиципативен пристап во носењето одлуки и промени на однесувањето кај 

населението. 

Целокупната активност за ублажување на климатските промени може да се прошири на 

регионално ниво (да вклучи и други актуелни и потенцијални земји-кандидати за ЕУ од 

регионот), вклучувајќи и градење капацитети за нивните моделери и аналитичари, како и за 

креаторите на политики. 


