
Енергетика 

        Енергетиката како инфраструктурна дејност во структурата на додадената вредност 
на ниво на земјата учествува со 5,3%, а во физичкиот обем на индустриското производство 
учествува со 14,54%.
        Од вкупниот потребен биланс на енергенти, од сопствено производство се 
обезбедуваат околу 52,52% и од увоз околу 47,48 %.
        Во структурата на бруто-потрошувачката на енергенти, електричната енергија 
учествува со 14.6%, јагленот со 43.3,%, нафтените деривати со 30.1%, а останатитe 12% се 
однесуваат на геотермална енергија, кокс, гас и огревно дрво.
        

Производството на електрична енергија и гас во структурата на физичкиот обем 
на индустриското производство учествува со 12,21%

Електричната енергија се добива од Хидро и Термо капацитети.

1. Вкупниот волумен на акумулациите во републиката е 891 милиони метри кубни и 
вкупно годишно производство од  1000 GWh. Вкупната инсталираност на 
хидрокапацитетите изнесува  504 MW или 39% од вкупната инсталираност на 
капацитетите на АД ЕЛЕМ. Денес, со постојната изграденост на хидроенергетските 
извори, од технички искористивиот потенцијал се користи само 26,6%. Прикажано 
по сливови тоа изгледа вака:

 Слив Теоретски потенција
л

 Технички 
потенцијал   Искористен потенцијал

  GWh  GWh  GWh
 Вардар  6.660  4.559,3  1.150,0
 Црн Дрим 2.203 964,9 583,0
 Вкупно  8.863  5.524,2  1.471,7

2. Најголемиот дел од производството на електрична енергија во Република 
Македонија, некаде околу 80 проценти, е базирано на термоелектрани. 

• Најголем производен капацитет е Рударско - енергетскиот комбинат 
“Битола” со своите три блока од по 225 MW и нето производство од околу 
1.434 GWh по блок. Комбинатот е целосно  заокружена производна целина 
со повеќе единици. Оваа термоелектрана како основно гориво користи 
јаглен кој е со просечна калоричност од 7.900 kJ/kg.

• Другиот  термокапацитет во составот на електроенергетскиот систем е 
Рударско - енергетскиот комбинат “Осломеј” кај Кичево, со инсталирана 
моќност на блокот од 125 MW и нето годишно производство од околу 700 
GWh. И овој термокапацитет како основно гориво користи јаглен со 
просечна калоричност од 7.660 kJ/kg. Сите овие термоелектрани имаат 
битна улога во покривањето на базниот дел од дијаграмот на конзумот на 
Република Македонија.

        Производството на нафтени деривати во структурата на физичкиот обем на 
индустриското производство учествува со 4,45%,
        Производството на јаглен (лигнит) во структурата на физичкиот обем на производ на 
ниво на индустријата учествува со 1,60%, 



      Инсталирани енергетски капацитети: 
           Електрична енергија - вкупна моќност                 1.304   MW
                                                - термоелектрани                                 800           MW  
                                                - хидроелектрани                                   504           MW  
       Годишно просечно производство 
        на електрична енергија изнесува:         6.035 мил. KWh

         Нафтени деривати:
              - планирано производство на нафтени деривати 
                во 2008 година 1.200.000 тони 
        Јаглен
              -рудници на лигнит    7.000.000  тони/годишно.

Осломеј со годишно производство од 1,2 х 106 тони јаглен и век на   експлоатација 
од 22 години, почна со експлоатација од 1980 година. Ова лежиште е поделено на два 
ревира со реката Темница и тоа:
ПК Осломеј-Исток, целосно е изваден јагленот.
ПК Осломеј-Запад е во фаза на експлоатација.

Во ПК Осломеј-Запад, во експлоатационото поле се определени следните количини 
и тоа:

Јаловина 57.000.000м3

Јаглен 13.000000т
Коефициент на 
откривка 4,4м3/т

 
Со овие количини на јаглен се обезбедува континуирано работење на ТЕ Осломеј за 
период од 14-15 години. Во склоп на ова лежиште се регистрирани потенцијални мали 
јагленови простори: Стар рудник и Осломеј–Североисток. Во ПК Осломеј – Запад е 
регистриран еден јагленов слој со константни моќности од 7-8 метри.

Површинскиот коп Суводол се наоѓа во склоп на РЕК Битола и како рудник за 
експлоатација на јаглен – лигнит има примарно значење за производство на електрична 
енергија во Термоелектраните Битола 1, 2 и 3 со инсталирана снага од 3 х 225 MW. 
Термоелектраните во РЕК Битола работат со полн капацитет и учествуваат во вкупното 
производство на електрична енергија во Р.Македонија со 70-80%. Површинскиот коп 
Суводол се наоѓа источно од Битола на оддалеченост од 15км и зафаќа површина од околу 
9,0 км2. Експлоатацијата на рудникот Суводол е започната во 1977 година со откопување 
на јаловината, а во средината на 1982 година е започнато откопувањето на јаглен. 
Рудникот Суводол е отворен врз база на извршените истражни работи во 1972 – 1974 
година и изработениот “Елаборат за рудни резерви” од 1975 година со кои беа утврдени и 
заверени геолошки резерви од цца 175.000.000 т., а со искористување од 95% на 
минералната суровина, односно 5% загуби, се пресметани експлоатациони резерви од 
161.000.000тони, со просечен однос на јаглен и јаловина 1 :3,9.

Топлинска енергија 

Ангажитан топлински конзум на праг на корисник       MW   567,706
Инсталирана вреловоден топлински капацитет           MW    491.131
Произведена топлинска енергија                                   MWh 645,742
Испорачана топлинска енергија на праг на корисник   MWh 567,930

Топлински извори на производство на топлинска енергија кои се во сопственост на 
друштвото се лоцирани во:

Топлана Исток

http://www.termoelektrani.com.mk/
http://hidroelektrani.com.mk/


Топлана Запад
Топлана 11-ти Октомври

         Геотермална енергија
                  - производство на 171 GWh топла вода годишно

Перспективи 
 Домашните извори на енергија не се целосно активирани, а тие што се користат 
треба да се ревитализираат и модернизират. За таа цел со посебна програма планирана е 
изградба на електроенергетските капацитети и по пат на концесии и тоа:
Хидроелектрани - вкупна моќност  671 MW

            - Хебрен                253 MW
            - Галиште              193 MW
            - Kozjak                  80 MW
            - Градец                  54 MW
            - Велес                    93 MW
            - Матка 2                 33 MW
           - Бошков мост          45 MW
           - Акумулација “Луково Поле”                        115 мил. КKWh/год.
           - Мали хидроелектрани вкупна моќност                        250 MW
           - Термоцентрали - два блока со моќност                       210 MW
           - Електрана-топлана на природен гас   со моќност      200  MW

Во рамките на гасификациониот систем предвидено е проширување на мрежата во 
втората фаза за правците Тетово-Гостивар, Велес-Неготино и кон Србија и Црна Гора. 
Гасификациониот систем е дел од системот кој од Руската Федерација преку Романија и 
Бугарија продолжува во Република Македонија.

Согласно законската регулатива, производството, пренесувањето и дистрибуцијата 
на електричната енергија, производството и преработката на јаглен, меѓународниот 
транспорт на сурова нафта преку нафтовод, производството и дистрибуцијата на природен 
гас, производството, транспортот и дистрибуцијата на топлинска енергија, како и 
производството на други видови на енергија можат да го вршат домашни и странски правни 
и физички лица под услови определени со Закон.
Во тек се измени на Законот за Енергетика како предуслов за либерализација на енерго 
секторот, софгласно обврските кон ЕУ ( европската директива  2003/54/EC и Атинската 
повелба ). Во тие рамки во Стопанската комора на Македонија лани ( 2007 година ), на 
неколку наврати Македонската Енергетска Асоцијација одржа состаноци на иницијатива на 
нејзините членки. Стопанствениците (големите потрошувачи), бараа либерализацијата во 
енергетескиот сектор за почеток да не падне на товар само на нивни товар ( тие први беа 
препуштени целосно Електричната Енергија да ја обезбедуваат самите на пазарот). 
Предлагаа, либерализацијата да биде подеданкво распределена меѓу сите учесници на 
пазарот., при тоа почитувајки ги потпишаните меѓународни документи.  



Производство на енергија:
                                                        

2006 2007
Електрична енергија, од енергани, на лигнит МЊх 1196 2770
Електрична енергија, од термоелектрани, на 
лигнит МЊх 4105800 5423220
Електрична енергија, од хидроелектрани МЊх 1267226 1015924
Топлинска енергија од јавни котлари 
(топлани) ГЈ 490498 729793
Топлинска енергија од други котлари ГЈ 1358438 1545914
Лигнит и темен јаглен т 5322883 6569220

Безоловен моторен бензин  т 139216 175075
Оловен моторен бензин т 10058 3581
 Млазно гориво од керозински тип т 30084 17374
Дизел за транспорт т 275913 329917
Нафта за ложење (екстралесно) т 67779 93982
Мазут, со содржина на сулфур над 1% т 212054 402025
Течен нафтен гас (пропан и бутан) т 23780 25157

Енергетика 2007

Име на 
отсекот/секто

рот

ИЗВОЗ 2007 УВОЗ 2007

Количина во кг САД$ % Количина 
во кг САД$ %

Суфицит 
Дефицит

Јаглен, кокс и 
брикети 16.795.220,00 2.862.151,00        0,09 326.516.447,

00 37.991.952,00 0.73 -35.129.801

Нафта и 
произв.од 
нафта

244.035.972,00 158.088.219,00 4.71 1.226.410.22
5,00 631.844.977,00 12,09 -473.756.758,

Гас-природен 
или индустр. 2.246.822,00 2.091.728,00 0,06 105.208.085,

00 56.634.084,00 1.08 -54.542.356,00

Електрична 
енергија 33.480,00 2.102.240,00 0,06 400,00 252.998.411,00 4,84 -250.896.171,00

Тотал 263.111.494,00 165.144.338,00 4,92 1.658.135.15
7,00 979.469.423,00 18,74 -814.325.085,00


