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Видови на обновливи извори на енергија во
Република Македонија

Глобалната заложба за заштита на човековата околина и
посебно за намалување на емисиите на стакленички гасови, 
увозната зависност на Македонија од енергија, како и
потребата за обезбедување на поголема разнообразност и со
тоа и сигурност во снабдувањето со енергија неминовно
наметнуваат зголемено учество на обновливите извори во
финалната потрошувачка на енергија.
Поголемото вклучување на обновливите извори на енергија во
енергетската потрошувачка и зголемувањето на енергетската
ефикасност се една од главните стратешки цели на Владата
на Република Македонија во енергетскиот сектор. 

Во Република Македонија постојат поволни услови за
искористување на обновливите извори на енергија, како што се:
хидро енергијата, геотермалната енергија, сончевата енергија, 
биомасата и ветерната енергија. 
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Стратегија за искористување на обновливите извори на
енергија во Република Македонијао 2020 година

Владата на Република Македонија ја креира политиката за
искористувањето на обновливите извори на енергија која се
утврдува со Стратегијата за искористувањето на обновливите
извори на енергија до 2020 година во Република Македонија

Во подготовка за прифаќање и имплементација на правната
регулатива на Европската унија (acquis communautaire) за
обновливите извори на енергија во национални услови, главна
цел на Стратегија е да се добијат информации за потенцијалот
и можната експлоатација на обновливи извори на енергија
(ОИЕ) во Република Македонија. Квантифицирањето на овие
сознанија е реализирано со определување на:

• Целниот процент за учеството на обновливите извори на
енергија во вкупната потрошувачка на енергија кој изнесува
21% до 2020. 

• Начинот и динамиката за постигнување на целниот процент
за учеството на обновливите извори на енергија во вкупната
потрошувачка на енергија



Искористување и пласирање на сончеви системи

Сончевата енергија се искористува на симболично ниво за
загревање на водата во домаќинствата но географската
позиција и климата во Македонија нудат многу добра
перспектива за користење на сончевата енергија. 

Вкупното годишно сончево зрачење варира од минимум
1250 kWh/m2 во северниот дел до максимум 1530 kWh/m2 во
југозападниот дел што доведува до просечно годишно
сончево зрачење од 1385 kWh/m2 .

Годишниот просек за дневното зрачење варира меѓу 3,4 
kWh/m2 во северниот дел на земјата (Скопје) и 4,2 kWh/m2

во југозападниот дел (Битола). 

Климатските карактеристики - висок интензитет на сончево
зрачење како и неговото времетраење, температурата, 
влажноста, овозможуваат поволни услови за успешениот
развој на сончевата енергија. Континенталната клима со
жешки и суви лета ја прави Македонија земја со повисок
потенцијал за искористување на сончевата енергија од
просечните Европски земји.



Мапа со ресурси на сончева енергија



Термални системи

Кога се зборува за технологии за користење на сончевата
енергија, во прв ред се мисли на сончеви термални
системи за добивање на топла вода. 

Согласно со поднебјето во Македонија, од интерес е
однесувањето на системи за домашна употреба, како и
големи сончеви системи кои вообичаено се поставуваат на
болници, хотели и други слични објекти. 

Врз база на предвидувањата согласно Стратегијата
капацитетот на годишната испорака на енергија на
системите е во просек 600 kWh/m2. Се претпоставува дека
домашниот сончев систем за топла вода делумно ќе го
замени системот кој користи електрична енергија. Според
тоа, домаќинствата во просек од системот ќе реализираат
околу 450 kWh/m2, годишно



Сончева енергија како топлинска

Во изминатиот период искористувањето на сончевата енергија како топлинска
зазема скромно место во енергетскиот биланс во Македонија. Со само околу
4000 колекторски системи за искористување на сончевата енергија за
затоплување на вода во 2006 година сончевата енергија во потрошувачката на
финалната енергија учествуваше со скромни 7,4 GWh (0,6 ktoe), односно, со
0,04%.

Во текот на 2007, 2009 и 2011 година Министерството за економија на три пати
објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени
сончеви термални колекторски системи во домаќинства

Министерството за економија со цел за стимулурање на користењето на
сончевата енергија во Република Македонија, на купувачите на сончеви
термални колекторски системи (колектори, резервоар за топла вода и потребна
инсталација), кои ќе ги вградат во своите домови, ќе им обезбеди поврат на дел
од средствата кои ги потрошиле за обезбедување на сончеви термални
колекторски системи до 30 %, но не повеќе од 300 евра во денарска
противредност по домаќинство. 



Процентуално учество на ОИЕ во 2020 година
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Учество на обновливите извори на енергија во
потрошувачката на финална енергија (Сценарио С3) 

GWh 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Електрична Е. од ОИЕ 1481 1481 1513 1627 1733 1835 1929 1979 2144 2629 2679

Хидроелектрани 1480 1480 1510 1610 1650 1690 1720 1740 1875 2330 2350

Големи хидроелектрани 1390 1390 1390 1450 1450 1450 1450 1450 1565 2000 2000

Мали хидроелектрани 90 90 120 160 200 240 270 290 310 330 350

Ветерни електрани 0 0 0 0 50 100 150 180 210 240 270

Фотонапонски системи 1 1 3 6 10 10 14 14 14 14 14

Биомаса (ТЕ-ТО) 0 0 0 6 13 20 25 25 25 25 25

Биогас 0 0 0 5 10 15 20 20 20 20 20

Топлина од ОИЕ 2198 2369 2499 2587 2686 2790 2880 2962 3038 3135 3240

Биомаса 2063 2220 2340 2420 2500 2580 2645 2680 2690 2710 2740

Сончева енергија 13 16 19 22 26 30 35 42 48 55 60

Геотермална енергија 122 133 140 145 160 180 200 240 300 370 440

Биогорива 44 128 153 186 251 312 380 428 480 512 560

ВКУПНО ОИЕ 3723 3978 4165 4400 4670 4937 5189 5369 5662 6276 6479

ПФЕ 22544 23518 24252 24975 25733 26622 27404 28226 29057 29925 30825

Учество на ОИЕ (%) 16,5 16,9 17,2 17,6 18,1 18,5 18,9 19,0 19,5 21,0 21,0
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