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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 
Што е направено во студијата? 
Предмет на студијата претставува техно - економска анализа на различни 

методи и типови на греење во урбана средина, односно актуелни и потенцијални 
(можни) начини на греење во градот Скопје, имајќи го во преден план нивното влијание 
врз животната средина. Анализата е спроведена имајќи предвид неколку битни аспекти: 
изводливост (достапност), инвестициски вложувања, оперативни трошоци и трошоци за 
одржување, сеопфатна техно - економска анализа и анализа на влијанието врз 
околината. Главна цел на студијата е да се добијат релевантни сознанија и показатели 
за избор на техно - економски оптимален и еколошки одржлив тип на греење во одделни 
делови на Скопје како голема урбана целина. 

Во студијата е даден приказ на состојбата во поглед на аерозагадувањето во 
Скопје, со осврт кон промените во изминатиот период и со акцент на актуелната 
состојба. За да се добие поцелосна слика, презентирана е актуелната состојба во 
поглед на начините на снабдување со топлинска енергија за греење и за санитарни 
потреби во Скопје. 

Реализирана е споредбена анализа од техно - економски и еколошки аспект на 
десетина начини за греење, кои се вообичаено присутни или се достапни во градот, 
имајќи ги предвид нивните технички, финансиско - економски и еколошки параметри. За 
потребите на анализата е дефиниран модел за избор на оптимален начин на 
снабдување со топлинска енергија за греење во урбана средина од градски тип. 
Моделот е прилагоден и применет на условите на градот Скопје и со него се добиваат 
цврсти насоки за избор на оптимален  начин на греење во одделни делови на градот. 
Резултатите покажуваат значителна предност на централниот систем за топловодно 
греење во однос на другите типови на греење. 

Понатаму, во студијата е изложен предлог за развој на системот за 
централизирано снабдување со топлинска енергија за греење на градот на краткорочен 
- до 2018 година, среднорочен - до 2020 година и долгорочен план - до 2040 година. 
Освен тоа, во рамките на студијата даден е преглед на потребните инвестиции за 
реализација на планираниот развој на краткорочен, среднорочен и долгорочен план. 
Заради согледување на законските рамки, спроведена е правна анализа на постоечката 
легислатива што се однесува на проблематиката на греењето и влијанието на 
системите за греење врз околината. Понатаму, споредбено се анализира усогласеноста 
на предлог-решението за оптимален систем за греење со домашната и меѓународната 
енергетска стратегија и со познатите меѓународни практитки. 

Во завршниот дел од студијата се презентирани начините за снабдување со 
топлинска енергија за подготовка на санитарна топла вода, со анализа од техничка, 
енергетска, финансиско - економска и еколошка гледна точка. 

 
Заклучоци во однос на аерозагадувањето во Скопје 
Зголеменото ниво на концентрации на цврсти честички во воздухот во градот 

Скопје, во зимскиот период, во голема мерка се должи на појавата на температурна 
инверзија. Како последица од оваа појава долните слоеви на воздухот се задржуваат 
во „затворена состојба“, што значително ја ограничува можноста емисиите кои се 
создаваат во градот да се дистрибуираат повисоко во атмосферата. Дополнително, 
згуснатите урбанистички решенија, зголемениот број на жители и други последици од 
неприродното растење на градот, придонесуваат создадените емисии на цврсти 
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честички и други штетни материи, потешко да бидат „исплакнати“ од слабите ветрови 
во градот. 

Емисиите на цврсти честички и други загадувачки материи, токму во периодот на 
грејната сезона се драстично зголемени и поради процесите на греење во 
домаќинствата и во други објекти, за кои се употребуваат цврсти горива и други 
согорливи материи и тоа во релативно стари и неефикасни уреди за согорување (печки 
и шпорети). Не треба да се изостави и делот на домаќинства кои како огревен материјал 
употребуваат боено и лакирано дрво, масла, сено, пластика и други материјали. Во 
истиот период во Скопската котлина, честа е појавата на палење на стрништа и ѓубре 
од земјоделските површини, кои дополнително придонесуваат кон зголемување на 
емисијата на цврсти честички и други штетни материи. 

Како дополнување на претходното, условите во сообраќајот во зимскиот период 
диктираат режим на работа на возилата кој е еколошки неповолен и продуцира 
поголемо количество на цврсти честички, особено при возење на мали релации и во 
услови на сообраќаен метеж. Транспортниот сектор е доминантен загадувач кога се во 
прашање емисиите на азотни оксиди и делумно јаглерод моноксид. Концентрациите на 
цврстите честички дополнително се зголемени со нивното континуирано ре-емитување 
од улиците, тротоарите, земјените површини и сл., каде се наталожуваат. 

 

Избор на оптимален тип на греење 
За избор на оптимален тип на греење најпрво е дефиниран модел на типичен 

стан за урбаниот дел на скопскиот регион, со цел да се добијат релевантни и 
споредливи показатели од анализата на различните технички системи. Во анализата се 
земени предвид речиси сите применувани и достапни начини на греење: 

- Централно топловодно греење; 
- Индивидуално греење на природен гас; 
- Индивидуално греење на пелети; 
- Колективно станбено греење на пелети; 
- Индивидуално греење со топлински пумпи од типот воздух - вода; 
- Колективно станбено греење со топлински пумпи воздух - вода: 
- Индивидуално греење со инвертер - клима уреди; 
- Индивидуално греење со електрични панелни греалки; 
- Колективно станбено греење на огревно дрво; 
- Колективно станбено греење на нафта (масло за ложење); 
- Колективно станбено греење со топлински пумпи со електрична енергија 

набавена на отворен пазар. 
  
Врз основа на спроведените анализи може да се заклучи дека системот за 

централно топловодно греење претставува техно - економски оптимален тип на греење, 
кој, воедно, дава најдобри можности за контрола на аерозагадувањето. 

Системот за централно топловодно греење има техно - економска предност во 
речиси сите случаи во однос на системот за индивидуално греење на природен гас. 
Примената на системот за индивидуално греење на природен гас е единствено 
оправдана кај региони со голем број објекти, кои имаат мала кумулативна топлинска 
моќност, како на пример населби од збиен тип составени од ниски куќи. Ова се 
објаснува, пред се, со фактот што специфичната цена на гасните котли е драстично 
повисока за уреди со мала моќност, во однос на индустриските котли со голема моќност, 
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со што се поништува предноста поради пониските инвестициски трошоци за развој на 
гасоводна мрежа во однос на мрежата за централно топловодно греење. 

Системот за индивидуално греење со топлински пумпи од типот воздух - вода, 
што претставува користење на централна топлинска пумпа од типот воздух - вода на 
ниво на стан со вентило - конвекторска инсталација во станот, е единствено оправдан 
кај региони со голем број на еднокатни куќи. Во сите други региони, оправдано е 
користењето на системот за централно топловодно греење, што се должи на 
значителните инвестициски трошоци за набавка на топлинската пумпа и за опремување 
на внатрешната инсталација. Системот за колективно станбено греење со топлински 
пумпи од типот воздух - вода е оправдан во региони со мала топлинска густина, додека 
во далеку поширок опсег на топлински оптоварувања и густини на објекти системот за 
централно топловодно греење е во предност. Греењето со топлински пумпи од типот 
вода - вода и земја - вода не се разгледува подетално во техно - економските анализи 
поради специфичните просторни, земјишни, хидрогеолошки и еколошки услови што се 
потребни за нивна примена. Овие услови не се достапни во густо изградени урбани 
градски средини и овие решенија не може да се применат како системско решение за 
решавање на грејната структура на урбани средини. Сепак заради нивните 
компаративни предности при постење на услови за нивна примена, тие се анализирани 
како можно решение за греењето на поединечни објекти во делови со мала густина на 
изграденост, за кои се исполнети просторните, земјишните, хидрогеолошките и 
еколошките услови за безбедно дупчење и користење подземни води. 

За регионите со голема густина на објекти и со релативно мала густина на 
топлинско оптоварување (региони составени од куќи во згуснет распоред) оправдано е 
индивидуалното греење со инвертер - клима уреди, што се должи, пред се, на малите 
почетни инвестициски издатоци за клима - уредите со инвертер. Во сите други 
околности централниот систем за топловодно греење е во предност. Притоа, мора да 
се нагласи дека инвертер - клима уредите нудат релативно слаб термички комфор и со 
нив не е возможно централизирано снабдување со топлинска енергија на ниво на стан. 
Поради тоа, како и поради фактот што од енергетски аспект инвертер - клима уредите 
се идентични со топлинските пумпи, се препорачува во регионите каде економски 
поисплатливо е индивидуалното греење со инвертер - клима уреди, да се остави избор 
на граѓаните како поскапа алтернатива да користат топлински пумпи. 

Греењето на централен топловоден систем секаде е техно-економски 
оправдано, во споредба со користењето на систем за индивидуално или колективно 
греење на пелети (каде што тоа воопшто е можно!). Пелетите, иако се почесто се 
промовираат како економски и еколошки прифатлив извор на енергија, тие се релативно 
скапо огревно средство. Освен тоа, иако пелетите се одликуваат со помала специфична 
емисија на PM10 по килограм во однос на дрвото, сепак, од аспект на локално 
загадување не се „зелено гориво“. Пелетите се еколошко гориво од аспект на глобално 
загадување, во кое уделот на Македонија е безначаен (ирелевантен!), но тие може да 
бидат сериозен загадувач од локален аспект, така што преку широкоразвиена примена 
на пелети не е можно значително намалување на емисијата на суспендирани честички 
под дозволената граница. 

Споредбата помеѓу системот за индивидуално греење на електрични панелни 
греалки и системот за централно топловодно греење покажува дека панелните греалки 
се комерцијално оправдани само во региони со голем број на објекти, а мала 
специфична топлинска моќност. Тоа се должи на фактот дека електричните панелни 
греалки се карактеризираат со релативно мали почетни инвестициски трошоци, но 
потоа оперативните трошоци за потрошена електрична енергија се значителни. Покрај 
тоа, мора да се нагласи дека од макро - енергетски аспект треба да се избегнува 
користењето на електрична енергија за греење поради деградацијата на енергијата.  
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Разгледувано од чисто комерцијален аспект, колективното станбено греење на 
огревно дрво има предност во однос на централниот топловоден систем кај региони со 
голема густина на објекти, а релативно мала топлинска моќност. Меѓутоа, доколку се 
земат предвид неговите недостатоци, пред се еколошкиот аспект, како еден од главните 
извори на загадување во градските средини, овој систем не се препорачува за широко-
обемна потрошувачка и е неoпходно да се стимулираат системи кои ќе го заменат 
греењето на дрва. 

Споредбата помеѓу системот за колективно станбено греење на нафта за 
домаќинства и системот за централно топловодно греење, покажува дека примената на 
првиот систем е оправдана во делови од градот со голем број објекти, а при помали 
специфични топлински оптоварувања. Тоа најмногу се должи на релативно малите 
инвестициски вложувања за набавка на котли и опремување на котларницата. Меѓутоа, 
високата цена на ова гориво доаѓа до израз кај поголемите топлински оптоварувања, 
поради што во тие региони техно - економски оправдан е централниот топловоден 
систем. 

 

Заклучни согледувања за оптимален тип на греење  
Генералниот заклучок од споредбената анализа на различни типови и системи 

за греење покажува дека централниот систем за топловодно греење претставува техно 
- економски оптимален тип на греење за поголем дел од објектите во условите на градот 
Скопје. Тоа се однесува на широк дијапазон топлински оптоварувања и концентрации 
на објекти во градот каде што има достапна мрежа на топловодниот систем. 
Индивидуалното греење на инвертер - клима уреди и колективното станбено греење на 
топлински пумпи воздух - вода е во предност само за  регионите со релативно голема 
густина на објекти и со мала густина на топлинско оптоварување (региони со куќи во 
згуснет распоред). Меѓутоа, инвертер - клима уредите нудат релативно слаб термички 
комфор и со нив не е возможно централизирано снабдување со топлинска енергија на 
ниво на стан. 

Во поглед на индивидуалното греење на природен гас може да се заклучи дека 
пониските почетни трошоци за развој на подземната гасоводна инфраструктура, не ги 
оправдуваат значително повисоките инвестициски трошоци по kW инсталирана моќност 
на опремата за производство на топлинска енергија. Поради тоа, овој систем не се 
препорачува за понатамошен развој во делови од градот каде што има развиена 
топловодна мрежа. Дотолку повеќе паралелниот развој на топловодна мрежа и гасна 
дистрибутивна мрежа во исти урбани реони би довело до појава на два неприродни 
конкуренти, чии потенцијали ќе бидат само делумно искористени и ќе се одликуваат со 
намалена ефикасност. Кон тоа мора да се додадат и неопходноста од огромни градежни 
зафати во градот поради моменталната слаба развиеност на гасоводната мрежа, 
реалните безбедносни ризици што постојат кај сите гасоводни системи и бројни 
технички и други влијателни фактори. Сето тоа значи дека приклучувањето на 
потрошувачите на гасоводниот систем би одело бавно и инертно, поради што ќе дојде 
до одолговлекување и неможност за поврат на инвестиција за гасоводниот систем.  

Со оглед на влијанието на системите за греење врз аерозагадувањето, со 
повторно приклучување на исклучените корисници на системот за централно 
топловодно греење, како и со приклучување на нови корисници во деловите од градот 
каде што постојат инфраструктурни услови, значително ќе се подобрат и условите во 
поглед на аерозагадувањето.  
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1 ВОВЕД 

 
1.1 Мотивација за изработка на студијата 

 

Континуираниот пораст на населението во поголемите урбани средини, како и се 
поголемите побарувања и очекувања за поквалитетни и покомфорни животни и работни 
услови резултираат со поголема побарувачка и потрошувачка на енергија. Примената 
на енергетски ефикасни решенија, технологии и опрема за греење во домаќинствата, 
јавните установи, услужниот сектор и компаниите претставува чекор напред кон 
намалување на потрошувачката на енергија и на штетното влијание врз околината. 
Греењето на просторот за живеење и работа секогаш имало најголем удел во вкупната 
потрошувачка на енергија на домаќинствата, но современите технички решенија 
овозможуваат подобрување на ефикасноста и намалување на финансиските издатоци.  

Кога се разгледуваат опциите што се достапни и стојат на располагање за 
греење на домовите и другите објекти, треба да се имаат предвид неколку фактори: 
влијанието врз околината, финансиско - економските показатели, соодветноста на 
изворот на енергија за користење во конкретни услови, ефикасноста, како и 
опслужувањето и одржувањето на системот. Придобивките од избор на соодветни 
решенија во областа на снабдување со топлинска енергија за греење се манифестираат 
како:  

• намалување на емисијата на штетни материи со локално и глобално 
влијание; 

• намалени трошоци за енергија и одржување за функционирање на 
системот; 

• намалени инвестициски вложувања за домаќинствата, јавните 
субјекти и претпријатијата; 

• рационално користење на расположливите и достапните извори на 
енергија во иднина. 

 

Во повеќето анализи за актуелни (применувани) и потенцијални (достапни) 
начини и системи за греење доминираат техничките и финансиско - економските 
прашања. Меѓутоа, во анализите ретко се вклучуваат аспектите кои е потешко да се 
квантифицираат финансиски. Тоа се однесува, пред се, на влијанието на различните 
системи за греење врз околината преку емисиите на штетни материи со локално и 
глобално значење. 

Имајќи ја предвид состојбата со загадувањето на воздухот во Скопје, се јавува 
оправдана и неопходна потреба од изработка на студија која ќе понуди одговори на 
повеќе прашања директно поврзани со овој сериозен проблем. Одговорите треба да 
послужат не само како помош за избор на оптимален начин на греење во одделни 
делови од градот, туку и за расчистување со погрешните информации (па и заблуди) 
што се шират во јавноста кога станува збор за оваа мошне комплексна проблематика. 

Поради добро познатиот факт дека аерозагадувањето во Скопје е драстично 
изразено во месеците од грејната сезона, што значи дека, неспорно, тесно е поврзано 
и предизвикано од примената на несоодветни типови на греење, студијата е потребно 
да послужи и како основа за краткорочното, среднорочно и долгорочното планирање на 
грејната структура на градот Скопје. Со оглед на тоа дека и во други урбани средини во 
Македонија во помала или поголема мера се јавува истиот проблем на прекумерно 
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аерозагадување, особено во периодот на грејната сезона, студијата може да послужи и 
како патоказ за решавање на проблемите со аерозагадувањето преку дефинирање на 
соодветна грејна структура во тие средини. 

Цената на услугата за централно топловодно греење (која претставува 
регулирана категорија од страна на Регулаторната комисија за енергетика), во овој 
случај изразена во однос на kWh топлинска енергија, може да се намали со 
зголемување на испорачаното количество топлинска енергија, преку враќање на 
корисниците кои во изминатиот период се откажале од услугата за централно 
топловодно греење, но и со ширење кон нови/други потрошувачи се до максимално 
искористување на постоечкиот половично искористен капацитет на системот за 
централно топловодно греење при што не би дошло до зголемување на основните 
трошоци. Притоа, порастот на испорачана топлинска енергија би се извршил во 
деловите од градот во кои веќе има инсталирана топловодна мрежа како и во регионите 
каде е докажана техно - економската исплатливост на овој систем односно на 
потенцијалните нови корисници на услугите во тие делови и на исклучените корисници 
од системот за централно топловодно греење. 

   

 

1.2 Предмет и цели на студијата 
 

Оваа студија треба да даде прилог кон осознавање на состојбата со емисијата 
на разни аерозагадувачки супстанци од одделни системи за греење и особено кон 
идентификување на причинителите за емисијата на штетните полутанти. 
Дополнително, студијата треба да помогне за квантификација на штетите предизвикани 
од загадувањето на воздухот. 

Предмет на студијата претставува техно - економска анализа на различни 
методи и типови на греење во урбана средина, односно актуелни и потенцијални 
(можни) начини на греење во градот Скопје, имајќи го во преден план нивното влијание 
врз животната средина. Анализата е спроведена имајќи предвид неколку битни аспекти: 
сеопфатна техно-економска анализа, изводливост (достапност), инвестициски 
вложувања, оперативни трошоци и трошоци за одржување и анализа на влијанието врз 
околината. 

Главна цел на студијата е да се добијат релевантни сознанија и показатели за 
избор на техно - економски оптимален и еколошки одржлив тип на греење во одделни 
делови на Скопје како голема урбана целина. 

Како краен резултат од студијата треба да произлезе јасно решение за 
намалување на проблемот на загадувањето на воздухот во Скопје, барем во делот што 
е директно предизвикан од работата на системите за греење. Решението треба да биде 
сеопфатно, односно треба да ја вклучува целата „енергетска слика“ и притоа треба да 
биде технички изводливо и економски оправдано.  

Покрај тоа, потребно е да се понуди предложена динамика за исполнување на 
посакуваната состојба со квалитетот на воздухот во Скопје, со проценка за неопходните 
финансиски и правни средства за имплементирање на решението. 

За потребите и целите на оваа студија спроведени се анализи што водат кон 
избор на оптимален начин на греење, тргнувајќи од неколку важни аспекти: 
ограничување на штетното влијание врз околината, постигнување комфорни услови во 
просторот за живеење и работа, исполнување на потребните техно - економски 
критериуми и др. Во таа насока, проучени се актуелните достапни начини на греење во 
условите на Р. Македонија и анализирани се правните рамки и важечките регулативи 
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што се релевантни за проблематиката на снабдување со топлинска енергија за греење 
во урбани средини. Покрај тоа, анализирани се искуствата од други урбани средини со 
споредлива големина, густина на население и други карактеристики, од гледна точка на 
влијанието на развојот на системите за греење врз штетните емисии во околината.  

За да се овозможи анализа на повеќе варијанти на греење, како и побрзо и 
поефикасно споредување на техничките, финансиско - економските и еколошките 
карактеристики на одделни системи и начини за греење, изработен е модел со кој се 
овозможува одредување на оптимален тип на греење во одредени услови од техно-
економска и еколошка гледна точка.  

Една од целите на оваа студија е да се утврди дали има економска оправданост 
и дали ќе има корисници за да се понуди на отворениот енергетски пазар во Скопје нова 
услуга, снабдување со санитарна топла вода на станбените објекти како и на деловните 
објекти и институциите. Притоа, појдовни прашања на кои треба да се даде одговор се:   

• Кои се предностите за граѓаните, општеството и за енергетиката во 
Македонија од оваа услуга? 

• Кои се пречките кои треба да се надминат/разрешат за да се реализира оваа 
идеја? 

   

 

1.3 Преглед на студијата 
  

Студијата се состои од 12 глави. 

Во воведниот дел се изложени мотивацијата, предметот, целите и опфатот на 
студијата. Освен тоа, даден е краток приказ на студијата, односно, накусо е 
презентирана содржината на одделни поглавја. 

Во втората глава е даден приказ на состојбата во поглед на аерозагадувањето 
во Скопје, со осврт кон промените во изминатиот период од 10 - 15 години и со акцент 
на актуелната состојба. Притоа се анализирани природно - географските и социо-
економските карактеристики на градот, во контекст на причините, типовите и изворите 
на загадување. Освен тоа, даден е приказ на здравствените, економските и другите 
последици од аерозагадувањето во градот. 

Предмет на третата глава е приказ на актуелната состојба во поглед на начините 
на снабдување со топлинска енергија за греење и за санитарни потреби во Скопје. 

Споредбена анализа од техно - економски и еколошки аспект на применуваните 
и достапните начини на снабдување со топлинска енергија за греење во урбани 
средини, со нагласок на Скопје, е презентирана во четвртата глава. Во неа е изложен и 
пристапот за дефинирање на модел за оптимален тип на греење и моделот на типичен 
стан во градот. Презентирани се десетина начини за греење, кои се вообичаено 
присутни или се достапни во градот, заедно со нивните технички, финансиско-
економски и еколошки параметри. Во оваа глава е спроведена и споредбена анализа 
од различни аспекти - техно-економски, енергетски и еколошки, со цел да се добијат 
сознанија за оптимален тип на греење во одредени услови, карактеристични за 
конкретни делови од градот. 

Детален опис на користениот модел и пристапот кон оптимизација, односно кон 
дефинирање на можни оптимални решенија за греење на објектите во Скопје со 
примена на моделот е опишан и применет во петтата глава. 
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Во шестата глава е изложен предлог за развој на централниот топловоден 
систем за греење на градот. Притоа е предложен краткорочен план - до 2018 година, 
среднорочен план - до 2020 година и долгорочен план за развој до 2040 година. 

Предмет на седмата глава во студијата претставува прегледот на потребните 
инвестиции за реализација на планираниот развој на краткорочен, среднорочен и 
долгорочен план. 

Осмата глава е посветена на правна анализа на постоечката регулатива што се 
однесува на проблематиката на греењето и влијанието на системите за греење врз 
околината. 

Во деветтата глава споредбено се анализира усогласеноста на предлог-
решението за оптимален систем за греење со домашната и меѓународната енергетска 
стратегија и со познатите меѓународни практитки. 

Во десетата глава споредбено се разгледува специфичен тип на греење кој 
предвидува колективно станбено греење на природен гас, односно изградба на 
котларници на гас во секој објект и неговите предности и недостатоци во однос на 
централниот топловоден систем. 

Во единаесетата глава се презентирани начините за снабдување со топлинска 
енергија за подготовка на санитарна топла вода, со анализа од техничка (енергетска), 
финансиско - економска и еколошка гледна точка. 

На крајот, во дванаесеттата глава, се презентирани заклучоците од анализите 
спроведени во рамките на студијата. 
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2 ОСВРТ КОН АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА СО ЗАГАДУВАЊЕТО 
НА ВОЗДУХОТ 

 
Во оваа глава е презентирана состојбата со аерозагадувањето во Скопје. Притоа 

се користени и цитирани референтни документи и извештаи подготвени од надлежните 
органи (Град Скопје, Министерство за животна средина и просторно планирање, Завод 
за статистика и др.). Во таа насока, изложена е еколошка карта на градот, при што се 
прикажани природно - географските и социо - еконoмските карактеристики на градот и 
околината, кои имаат значително влијание врз целокупната слика кога станува збор за 
влијанието врз околината како последица од човековите активности. Освен тоа, даден 
е и краток приказ на инфраструктурните особености на градот. Понатаму, во оваа глава 
се презентирани поконкретни показатели за квалитетот на амбиенталниот воздух во 
Скопје, изворите на загадување, мерните мрежи за квалитет на воздухот и даден е 
преглед на концентрации на загадувачки материи во воздухот во Скопје. Притоа, 
разгледани се податоци кои се однесуваат за период од десетина, а во одредени случаи 
и петнаесетина години наназад, па до денешната состојба, со цел да се добие 
претстава како се одразувале одредени промени во енергетската и сообраќајната 
инфраструктура, работењето или неработењето на поголемите индустриски капацитети 
и слично, врз состојбата со аерозагадувањето на градот и Скопскиот регион.  

 

 

2.1 Eколошка карта на градот Скопје 
 

2.1.1 Природно – географски и социо - економски карактеристики на градот 
Скопје (Податоци од Локален Еколошки Акционен План 2 (ЛЕАП 2) на Град 
Скопје 2011 – 2017 година)  
 

Положба, население, стопански карактеристики 
Градот Скопје е лоциран во централниот дел од Скопската котлина, која е големо 

подрачје во горниот дел од реката Вардар. Градот е опкружен со високи планини од 
сите страни. Котлината се протега на површина од 2.100 km2, од северозападен кон 
југоисточен правец. Највисоката точка на котлината е на планината Јакупица (2.450 m), 
додека дното на Скопската котлина е на висина од 225 до 340 m. Длабоките клисури и 
високите и широките гребени овозможуваат добри комуникациски услови со соседните 
области.  

Градот Скопје е лоциран во централниот дел од Скопската котлина, поточно во 
централниот и западниот дел од Скопското Поле, на 21°26' источна географска должина 
и 42° северна географска ширина. Се простира во должина од 22 km (Сарај - Драчево), 
а во ширина 11 km (Црниче - Радишани) и зафаќа површина од околу 9.000 ha (во 
рамките на  урбаниот  опфат). Надморската височина  во  центарот  на  градот  изнесува  
240 m. Котлината претставува  физичко - географска целина, односно хомоген природен 
регион, кој е заграден со планински масиви од сите страни и јасно издиференциран од 
окружувањето. Скопската котлина претставува стопански регион со еден пол (центар) 
на развој. Од десната страна на Вардар, како микрорелјефни форми, од алувијалната 
рамнина се издигаат ридовите: Гази Баба, Камник, Крст, Чуков Рид, Долни Рид, Зајчев 
Рид и Кале. 
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Слика 2.1. Територијална организација на градот Скопје 

 

Скопје како град, е сложена социо-демографска, просторно-физичка, економска 
и “еколошка” целина. Квалитетот на живеење во градот непосредно е поврзан со 
квалитетот на социјалните елементи на животната средина. 

Густината на населението варира во различни урбанизирани делови од градот, 
така што просечната изнесува 146 жител/ha, но во централното подрачје достигнува 
до 455 жител/ha. Градот бележи пораст на населеноста од 65 жител/ha (0,8% за 
урбаните и 2% за руралните делови). 

 
Табела 2.1. Густина на население1 

Општина Население Површина (km2) Густина жители/km2 

Аеродром 72.009 21 3.429 

Бутел 36.154 55 657 

Гази Баба 72.617 112 648 

Ѓорче Петров 41.634 67 621 

Карпош 59.667 35 1.704 

Кисела Вода 57.236 34 1.683 

Сарај 35.408 229 154 

Центар 45.412 8 6.487 

Чаир 64.773 4 16.193 

Шуто Оризари 22.017 7 3.145 

Град Скопје 506.926 571 888 

 

Од вкупно 17 општини кои се дел од скопскиот регион, само во општината Сарај 
има појава на станбен дефицит од вкупно 144 стана. Во останатите општини има 

                                                 
1Статистички годишник - Државен завод за статистика, 2010 година 
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станбен суфицит кој на ниво на регион изнесува 25.773 стана. Поголемиот дел (57 %) 
од станбениот суфицит се однесува на градското подрачје на регионот и е последица 
на големиот интерес за купување на станови од жителите на Скопје, но исто така и од 
жителите од целата Република. 

Од гледна точка на демографските движења на населението, Скопје има 
позитивна популациона слика. Населението во градот постојано се зголемува пред се 
поради големиот број на доселувања (најчесто од внатрешноста на Македонија) и 
поради наталитетот. Вкупниот број на живеалишта во Скопје е прикажан во табела 2.21. 

 
Табела 2.2. Вид на живеалишта, број и површина на станови, број на индивидуални 

домаќинства и просечна станбена површина по член 

Град 
Скопје 

Вкупно живеалишта Површина 
на стан 

населени со 
инд.дом. 

m2 

Бр.на 
инд.дом 

во 
становите 

Бр на 
членови 
во инд. 
домаќ. 

Просечна 
станбена 
површина 

 

m2 

Бр Површина 
 

m2 

163.561 11.315.029 9.814.461 146.362 505.716 69,41 

 

Како главен град на Македонија, градот Скопје има голем јавен сектор. Но, и 
секторот на трговски услуги е исто така добро развиен, како и секундарниот сектор со 
извесен број производствени индустрии. Тука спаѓаат металната индустрија, 
цементната и индустријата за градежни материјали, фармацевтската и хемиската 
индустрија. И покрај стопанските активности, како и високиот процент на работно 
способно население во градот, и во Скопје преовладува релативно висока стапка на 
невработеност.  

Анализирано по профили, најранливи групи се повеќечлените домаќинства 
имајќи го предвид фактот дека повеќе од половина од сиромашните живеат во 
домаќинства со 5 и повеќе членови.  

Социо-економските карактеристики на подрачјето се исто така типични за една 
урбана област во транзиција со силно изразена внатрешна миграција и секојдневно 
патување до работните места или во потрага по работни места.  

Според податоците од Државниот Завод за Статистика, Скопскиот плански 
регион имал БДП од 366.482 МКД по жител во 2014 година, што е за 43% над просекот 
на Република Македонија (табела 2.3). Со тоа, Скопскиот регион е далеку најразвиениот 
регион во Република Македонија и учествува со дури 43% во создавањето на 
македонскиот БДП. Најзначајни сектори во регионот се прехранбената индустрија, 
текстилната,печатарската,металопреработувачката,градежништвото,угостителството, 
трговијата, транспортот и деловните услуги.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                           

8 
 

Табела 2.3. Бруто - домашен производ, по региони, 20142  

Регион 

Бруто-домашен 
производ 

 

(милион МКД) 

Бруто-домашен 
производ по 

жител 

(МКД) 

Структура на 
бруто-

домашниот 
производ 

Бруто-домашен 
производ по жител 

МК=100 

Скопски 225.734 366.482 42,8% 143,6% 

Источен 43.407 244.272 8,2% 95,7% 

Вардарски 42.079 274.404 8,0% 107,5% 

Југозападен 41.629 189.109 7,9% 74,1% 

Југоисточен 52.775 304.140 10,0% 119,2% 

Пелагониски 58.412 251.988 11,1% 98,7% 

Полошки 37.413 117.284 7,1% 46,0% 

Североисточен 26.182 148.745 5,0% 58,3% 

Р. Македонија 527.632 255.206 100,0% 100,0% 

 
 

Релјефни и геолошки карактеристики на Скопската котлина   
Градот  Скопје  е  лоциран  во  централниот  дел  на  Скопската  котлина,  поточно  

во централниот дел од Скопското поле. Во должина се простира на 22 km, а во ширина 
11 km. Скопската котлина е пространа област во горниот тек на реката Вардар, која е 
ограничена со  високи планини: на север со планината Скопска Црна Гора, на запад со 
ниските планини Жеден и Осој, на југ со високиот масив на Јакупица и од исток со 
Катлановскиот рид. Котлината има ориентација северозапад – југоисток, со должина од 
47 км и припаѓа на две тектонски единици - на Вардарската зона и на Пелагониската 
крилеста маса. Релјефот е многу комплексен и се состои од повеќе различни облици, 
но во основа го задржал тектонскиот карактер на длабока тектонска потолина и се 
состои од висок раб и ниско средишно ниво. Работ на котлината е составен од 
најстарите геолошки творби, а дното е изградено од неогени седименти создадени во 
услови на езерска фаза. Составена од три геотектонски единици, котлината зазема 
специфична позиција и се карактеризира со појава на најјаки земјотреси познати на 
Балканот. 

Скопскиот базен е создаден од масивни карпи од периодите Палеозоик и 
Мезозоик. Основното  геолошко  опкружување  на  широко  распространетиот Скопски  
регион, се состои од неогенско - плиоценски седименти и квартерни - алувијални             
депозити. Основните масивни карпи се плиоценските езерни седименти кои се на 700 
m, покриени со квартерни, најчесто алувијално-терасести седименти. Карактеристиките 
на квартерните седименти на горните слоеви се определени со слоеви од чакал, песок 
и глина сé до површината на теренот. Алувијалните седименти ги прекриваат  
најголемиот дел од терените кои ја опфаќаат алувијалната рамнина на реките Вардар, 
Лепенец и Треска. Тоа се чакалесто-песокливи седименти со дебелина од неколку 
метри (реон на  Тафталиџе - Карпош - Сарај) до 20-тина метри (Ѓорче Петров, делови 
од Карпош, потесниот центар на градот). Нивната дебелина е значително поголема во 
неодепресиите; од 120 метри (неодепресија во реонот на Ѓорче Петров - Злокуќани - 

                                                 
2 Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони,2014 - Државен завод за 
статистика, 2016 година 
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Бардовци - Ново Село) до 180 метри (неодепресија во источниот и југоисточниот дел од 
градското подрачје). 

Од педолошки аспект, составот на Скопската котлина е разнообразен. Застапени 
се различни видови почви: регосоли, колувијални (делувијални) почви, редзини, 
вертисоли (смолници), хромични камбисоли (циметни шумски почви), камбисоли 
(кафеави шумски почви), флувисоли (алувинални почви), флувиатилно ливадски почви 
(хумофлувисоли), еуглеј (еутрични глејни почви) и халоморфни почви (солонец и 
солончак). 

Генерално, земјата до 12 m. е составена од следниве супстанци: хумус; почва со 
ситни честички и ситнозрнест песок со средно јака конзистенција (цврстина) и со темно 
кафеава боја; ситнозрнеста глина, ситнозрнест и крупнозрнест песок и чакал и органски 
примеси со средно пластични и средно јака конзистенција и со кафеава боја; ситен до 
крупен чакал со песоклива, средна до јака концентрација со присуство на кварцна 
прашина и променлив процент на гранули и со светло црвенкаста и кафеава боја. 

Скопското подрачје преставува едно од сеизмички најактивните подрачја кај нас. 
Во него настанувале катастрофални земјотреси со интензитет од 9о МКС, а земјотреси 
со таков интензитет не се исклучени и во иднина. Генезата на земјотреси во скопското  
подрачје е поврзана во најголем дел и во најголема количина на сеизмичката енергија 
во планинскиот масив - Скопска Црна Гора, од каде што се заканува најголемата 
сеизмичка опасност на подрачјето. 

Сеизмичноста на скопското подрачје се карактеризира со две компоненти. 
Едната ја одредуваат локалните земјотреси, а друга далечните. Таквото двојно дејство 
е мошне важна карактеристика и тоа треба секогаш да се има предвид. Дејството на 
локалните земјотреси, катастрофални по својата сила, има едни динамички својства на 
сеизмичките осцилации. Истовремено дејството на далечните земјотреси 
(набљудувани досега и до 600 km оддалеченост на земјотресот) има и други динамички 
својства на сеизмичките осцилации. Според очекуваните дејства на земјотреси во 
иднина, основниот степен на сеизмичниот интензитет во скопското подрачје, во рамките 
на кое се наоѓа и локацијата е од 80 до 90 МКС. 

 
Хидрогеолошки  карактеристики на скопската котлина 

Подземните води во Скопската котлина ги карактеризираат два водоносни слоја 
(аквифери): силно издашен семи-артерски аквифер во површински песок и чакал со 
глинени хоризонти и ниско издашен слој во лапорци во подповршинскиот слој. 

Површинскиот слој е во директна врска со реката Вардар, бидејќи се 
распростира во алувиалната средина на реката. Длабочината на нивото на подземната 
вода варира во зависност од локалните услови, а правецот на течење на подземните 
води го прати правецот на реката Вардар. Горниот аквифер се протега долж 
возводниот дел на Скопската Котлина и се состои од збиен алувиален песок и чакал 
од двете страни на реката.  Дебелината на слојот варира од (4-5) m во западниот дел, 
до 144m во источен, низински дел. 

Во Скопската котлина се регистрирани 450 извори со просечна издашност од 0,9 
мил. m3/год односно вкупната издашност е 121 мил. m3/год. Досегашната искористеност 
на изворскиот потенцијал е околу 108 мил. m3/год. Регистрираниот број на бунари 
изнесува околу 130, искористеноста на подземните води 16,4 мил. m3/год, а вкупниот  
потенцијал е 54,49 мил. m3/год. Тоа значи дека 71% од вкупниот потенцијал на 
подземните води е искористен. Од подземните води интересни се и појавите на 
минерални и термоминерални води во локалитетите кај Катланово, Волково, Кучково и 
Рашче.    
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Слика 2.2. Хидро-геолошка карта на Р. Македонија 

 

Низ Скопје минува реката Вардар која е  најголема  река  во  Р. Македонија,  со  
сливно подрачје  кое  изнесува  22.290 km2, односно  80%  од  вкупната  површина  на 
земјата (25.713 km2). Вкупниот воден потенцијал на р. Вардар изнесува 4,77 милијарди 
m3. На  територијата на Република Македонија реката Вардар е со вкупна должина од 
301 km, а низ  Скопската котлина Вардар тече со должина од 51 km. Средногодишниот 
проток на р.Вардар измерен во Скопје изнесува 25,7 m3/s или 795 мил. m3/год. Од 
вкупните 4.570 мил. m3/год излезни води по р.Вардар, 3.880 мил. m3/год се домицилни, 
додека 690 мил. m3/год или 15% од вкупниот потенцијал се надворешни води. Во 
Скопската котлина во Вардар се влеваат 5 поголеми притоки и тоа: на десната страна 
се влева р. Треска (138 km), Маркова река (29 km) и Моранска река (10 km), додека од 
левата страна се влеваат р. Лепенец (75 km) и р.Серава (21 km).   

 
Слика 2.3. Карта на подземни води 
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Хидрографската мрежа е прилично развиена. Реката Вардар (од изворот Вруток 
до вливот во Егејско Море, со должина од 410,5 km), е главен реципиент, и во неа се 
влеваат реките Треска (130 km), Лепенец (65 km), Маркова река (29 km) и Пчиња (136,4 
km). Изворите се нерамномено распоредени. 

Според досегашните мерења, сите реки во Скопската котлина покажуваат лош 
до многу лош квалитет. Според категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води, површинските води на пошироко подрачје на Скопје се распоредени 
во II и III категорија. 

 
Слика 2.4. Хидролошки карактеристики 

 

Пороите и ерозијата на почвата како хидрографски проблеми, се последица на 
геолошко - мофролошките и климатските особености на Скопскиот регион како и 
уништувањето на шумскиот покрив. 

Постојат ризици од високи води затоа што зголемениот низводен проток на  
реката Вардар од река Треска и река Лепенец може да предизвика поплави, иако сите 
три слива се истовремено големи и примаат големи количества на вода. 

 

2.2 Климатски  карактеристики 
Климата на Скопската котлина спаѓа во континентално средоземноморски тип. 

Тука се судираат континенталната клима од север - преку Кумановско - Прешевската  
котлина и медитеранската клима од југ, чие влијание ослабува кај Велес. Основните 
карактеристики на ваквите климатски влијанија се остри и влажни зими како и суви и 
жешки лета во текот на годината. 

Климатските податоци за Скопската котлина се однесуваат на температурата, 
врнежите, осончувањето, облачност, магливост и ветровите. 
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a) Температура 
Скопската котлина е крајниот залив до кој се чувствуваат топлите воздушни 

струења по долината на р. Вардар од Егејското море и е посебен термички реон во кој 
изразено се манифестира котлинскиот карактер врз температурниот режим. Од друга  
страна, Скопската котлина е затворена со високи планини кои од југ го спречуваат 
директното влијание на медитеранска клима, а од север и северозапад скоро непречено 
навлегуваат континентални воздушни маси кои во зимскиот период условуваат ниски 
температури на воздухот. 

Во топлиот дел на годината, особено во летните месеци, кога ова подрачје е под 
влијание на висок воздушен притисок, овде се јавуваат високи летни температури. 
Поради тоа, Скопската  котлина се одликува со зголемено годишно температурно 
варирање на средните месечни температури кое изнесува 22,8 oС. 

Средната годишна температура изнесува 12 0С. Средната месечна температура 
во сите три зимски месеци е над нулата. Hајстуден месец е јануари, со средна вредност 
на температурата од 0,4 oC. Максималната температура се јавува во месеците јули или 
август. Температурните инверзии се јавуваат во сите месеци на годината, но нивната 
појава е најизразена во зимските месеци. Просечниот мразен период во Скопската 
котлина трае 84 дена. Долгиот студен период условува долга грејна сезона (6 месеци). 

 

b) Врнежи 
 

Во Скопската котлина, просечно паѓаат 515 mm врнежи кои во текот на годината 
се нерамномерно распределени по месеци и годишни сезони. Најврнежлив месец е мај 
со просечна  сума од 61 mm., потоа ноември 52 mm., а со најмалку врнежи се август и 
јули 33 mm. Просечните пролетни количини на врнежи изнесуваат 139 мм. додека 
зимските изнесуваат 125 mm. Карактеристично е што во овој 30 годишен период 
месечните суми на врнежите се менуваат во поедини години и отстапуваат во широки 
граници од просечните месечни вредности. Врнежите се јавуваат во сите часови во 
текот на деноноќието и нивната распределба во овој временски период е со различна 
вредност и зачестеност. Во топлиот дел од годината се јавуваат поројни врнежи со 
различен интензитет и време на траење. 

Врнежите во Скопската котлина се главно од дожд, а во зимските месеци се 
јавуваат и од снег. Од вкупниот просечен годишен број на врнежливи денови, само 17% 
се денови со врнежи од снег и лапавица и се јавуваат од ноември до март. Просечниот 
годишен број на денови со снежна покривка изнесува 25. 

 
 

Слика 2.5. Мапа на годишна количина на врнежи во Република Македонија 
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c) Ветрови 
  

Во Скопската котлина најзачестени се ветровите од северен, од североисточен 
правец и ветровите од југоисточен правец. Орографските услови имаат големо влијание 
на правците на ветровите. Во отворениот источен дел на Скопската котлина, режимот 
на ветровите доста се разликува од градскиот дел на котлината. Споменатите ветрови 
ги имаат следните карактеристики: ветровите од северниот правец се најзастапени и 
истите се движат со просечна брзина од 3,9 m/s. Најинтензивни се во месецот јули со 
просечна брзина од 4,6 m/s, а најмал е интензитетот во месец мај со просечна брзина 
од 1,8 m/s.  Втор по зачестеност е ветерот од североисточен правец  со  просечна 
брзина  од  3,3  m/s. Застапен е во сите месеци во годината, но најзачестен е во месецот 
март со средна месечна брзина од 3,1 m/s. Најмалку го има во месеците октомври и 
ноември и доколку го има се движи со средна брзина од 3,3 m/s. Трет по зачестеност во 
овој дел од котлината е југоисточниот ветер кој има средна годишна брзина од 3,3 m/s 
до 3,5 m/s. Само во месеците јули, август и септември е со средна брзина од 2,2 m/s. 

Од гореизнесеното, за режимот на ветровите во Скопската котлина може да се 
заклучи следното: 

• Долгиот студен период условува долга грејна сезона (6 месеци), со што расте 
оптоварувањето со атмосферски полутанти, а во периодот ноември - јануари има 
стагнација на воздушните маси и температурни инверзии кои го зголемуваат 
атмосферското загадување. Проветрувањето на котлината се врши под влијание 
на циклонски движења на воздушните маси; 

• Источниот дел од котлината е прилично ветровит, знатно повеќе од градскиот 
дел. Преовладуваат ветрови од северен и североисточен правец чија   
зачестеност е повеќе изразена во летниот период, донесувајќи топол и сув 
континентален воздух, кој го зголемува испарувањето од почвата и од 
вегетацијата во котлината. 
 

 
Слика 2.6. Ружа на ветрови 
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d) Осончување, облачност и магливост 
 

Просечното годишно траење на сончевото зрачење во Скопската котлина 
изнесува 2.102 часови или средно 6 часа дневно, со максимум во јули, со просечно 10 
часа дневно, а минимум во декември со средно 2 часа дневно. 

Релативната влажност на воздухот има правилно изразен годишен од во 
Скопската котлина. Од јануари кон август се намалува, а од август кон декември се 
зголемува. Со најголема месечна вредност на релативна влажност се месеците 
ноември, декември и јануари (82-84%), а со најмала влажност месеците јули и август со 
56%. 

Скопската котлина се одликува со зголемена зачестеност на денови со магла, 
која најчесто е од радиационен карактер. Маглата се јавува во сите часови на 
деноноќието, но со најголема зачестеност е во утринските часови. 

Просечно годишно во Скопската котлина има 63 денови со магла во кои е 
регистрирана приземна, висинска и магла со видливо небо. 

 

 

2.3 Инфраструктура 
 

2.3.1 Хидротехничка инфраструктура 
 

Населението и дел од индустријата во Скопје, за водоснабдување ги користат 
висококвалитетните води од изворот Рашче (две каптажи со средно годишен капацитет 
од 4,15 m3/s) и од бунарското подрачје Нерези - Лепенец. 

На градскиот систем за водоснабдување се приклучени 96,1% од населението, 
а останатите 3,9 % се снабдуваат од локални извори. Водоводната мрежа е со вкупна 
должина од 1.065 km и дијаметар на цевки од Ø50 до Ø1.600 mm. 

Скопје нема централна пречистителна станица за отпадни води и најголем дел 
од водите, без никаков третман директно се испуштаат во р. Вардар или  во  помали 
канали или притоки. Дел од индустриските капацитети имаат изградено свои                   
пречистителни станици. Вкупното количество на создадени отпадни води од 
индустријата изнесува 9.974.019 m3/год. Од тоа, 59% отпаѓа на индустријата за 
преработка и производство на метали. Вкупната должина на изградената 
канализациона мрежа изнесува: 614,6 km фекална мрежа и 230,9 km атмосферска 
мрежа.  

 

 

2.3.2 Енергетска и телекомуникациска инфраструктура 
 

Енергетската инфраструктура во Скопје ја сочинуваат: електричната, 
топловодната и слабо развиената гасоводна инфраструктура. 

Градот Скопје се снабдува со електрична енергија од електроенергетскиот 
систем на Р. Македонија, поврзан преку четирите примарни трафостаници, од каде се  
врши пренос на енергија до корисниците и поврзување со соседните електро-
енергетски системи. 

Системот за централно топловодно греење се состои од неколку објекти и 
пратечка инфраструктура и истиот е опишан во третата глава од оваа студија. 
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Гасоводниот систем се состои од две технолошки целини со различни основни 
функции, режими на работа и работни притисоци: 

- магистрален гасовод со разводните гасоводи и 
- слабо развиена градска гасоводна мрежа. 

 
Гасоводниот систем е опишан во третата глава од оваа студија. 

 

2.4 Квалитет на амбиенталниот воздух во Скопје (ЛЕАП 2 на Град Скопје 
2011–2017 година)   

 

Експоненцијалниот пораст на човековите активности, развојот на технологијата, 
се поголемата присутност на различните видови на загадувачки супстанци во воздухот 
кои делуваат негативно врз човековото здравје, доведуваат до оштетување на 
природните екосистеми, видлива деградација на биосферата како и модификација на 
времето и климата.  

Степенот на загадување на амбиентниот воздух е функција од видот и 
квалитетот на горивата, условите на согорување, секундарната опрема за заштита на 
животната средина, метеоролошките и орографските услови итн. Со цел степенот на 
загадување да се намали колку што е можно повеќе, неопходно е преземање соодветни 
мерки на краток, среден и долг рок. Мерките за заштита во основа се избор и 
потрошувачка на еколошки најповолни облици на енергија.  

Користењето на огревно дрво и друга дрвна маса има сериозно влијание врз 
животната средина, како поради (често) неконтролирано сечење на шумите, со што се 
нарушува биолошкиот синџир и се намалува производството на кислород во 
атмосферата, така и поради специфичните емисии кои значително го загадуваат 
воздухот, а кои дополнително се зголемуваат во случај на користење на стари и 
неефикасни уреди за согорување (шпорети, печки) и несоодветно одржување на 
пратечката инфраструктура. Состојбата се влошува во услови на нецелосно 
согорување. Во тој случај емитираните гасови во себе содржат тврди честички, јаглерод 
моноксид, различни јаглероводородни соединенија, чад и слично. Алтернативните, 
односно обновливите облици на енергија, како што се сончевата енергија и енергијата 
на ветрот се карактеризираат како идеални енергенти, со релативно мало негативно 
влијание врз животната средина. Меѓутоа, нивната примена кај нас е сеуште 
незначителна, првенствено поради релативно високите инвестициски трошоци и други 
ограничувачки фактори. 

Следењето на квалитетот на воздухот се врши преку споредба на измерените 
концентрации на загадувачките супстанци во воздухот и граничните вредности, 
праговите на алармирање, маргини на толеранција за гранична вредност, целни 
вредности и долгорочни цели дадени во уредбата за гранични вредности за нивоа и 
видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, 
рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична 
вредност, целни вредности и долгорочни цели3.  

 

 

 

 

                                                 
3 Службен весник на Република Македонија, 50/05 
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2.4.1 Надлежност на Град Скопје согласно законската регулатива за квалитет на 
амбиентниот воздух 
 

Во последните години законската регулатива од областа на животната средина, 
а во тој контекст и онаа која се однесува на заштитата на воздухот, претрпе бројни и 
значајни промени. Имено, истата во поголемиот дел е обновена и прилагодена, т.е. 
хармонизирана со законската регулатива на Европската Унија.  

Во делот на регулативата од областа на заштитата на воздухот донесени се: 

• Законот за квалитетот на амбиентниот воздух; 
• Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 

квалитетот на амбиентниот воздух; 
• Правилник за методологијата за мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух;  
• Правилник за количините на горните граници - плафоните на емисиите на 

загадувачките супстанци со цел утврдување на проекции за одреден 
временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на 
емисиите на загадувачките супстанци на годишно ниво;  

• Правилник за максимално дозволените концентрации и количества за други 
штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори 
на загдување;  

• Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци 
во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување 
на граничните вредности, маргини и толеранција за гранична вредност, 
целни вредности и долгорочни цели;  

• Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и 
видови на загадувачки супстанци во отпадните гасови и пареи кои ги 
емитираат стационарните извори во воздухот;  

• Правилник за методологијата за следење и утврдување на штетните 
материи во воздухот;  

• Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на 
програмата за намалување на загадувањето и подобрувањето на 
квалитетот на амбиентниот воздух;  

• Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на акциониот 
план за заштита на амбиентниот воздух;  

• Правилник за деталната содржина и начинот на подготвување на 
националниот план за заштита на амбиентниот воздух. 
 

Министерството за животна средина и просторно планирање ја има главната 
надлежност во спроведувањето на оваа законска регулатива. Помал дел од 
надлежностите припаѓаат на други министерства, пред сé на Министерството за 
здравство и Министерството за економија. Локалната власт, односно советите на 
општините и Советот на Град Скопје, имаат посебни надлежности меѓу кои : 

• Донесување на Програма за намалување на загадувањето и подобрување 
на квалитетот на амбиентниот воздух, Акционен  план за заштита на 
амбиентниот воздух, Акционен план за алармантни состојби и други 
програмски акти од локален карактер; 
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• Разгледување на апликации за “Б“ дозволи за интегрирано спречување и 
контрола на загадувањето (ИСКЗ) и нивно издавање; 

• Разгледување и одобрување на Елаборати за заштита на животната 
средина; 

• Воведување и одржување на локален мониторинг на загадувачки супстанци 
во амбиентниот воздух (по потреба). 

 
 

2.4.2 Извори на загадување на амбиентниот воздух (извор: ЛЕАП 2 на Град 
Скопје 2011 – 2017) 
 

Според податоци од Катастарот на загадувачи и загадувачки супстанци на 
воздухот за град Скопје регистрирани се 276 деловни субјекти (152 непроизводни и 124 
производни) од кои се емитираат загадувачки супстанци во амбиентниот воздух. Според 
истиот извор, бројот на испусти, односно извори во овие деловни субјекти изнесува 698, 
при што 234 се површински, а 464 точкасти извори.  

 
Останати извори на загадување  
Овие извори на загадување ги опфаќаат секторите земјоделство, домаќинства, 

шумарството, градежништво и другите мали потрошувачи во јавниот и комерцијалниот 
сектор. 

Значаен удел во потрошувачката на енергија (користење на цврсто гориво - дрво 
за загревање) имаат домаќинствата. Дополнително, периодот на согорување во овие 
капацитети е во грејната сезона кога се случува и појавата на зголемени концентрации 
на цврсти честички во атмосферата. 

 
Транспорт 
Според методологијата за изработка на енергетски биланси на Државниот Завод 

за статистика, транспортот е поделен на патен, железнички и воздушен сообраќај. Од 
енергетските биланси се гледа дека потрошувачката на енергија во железничкиот 
сообраќај е помалку од 1% од вкупната потрошувачка на енергија во сообраќајот. 
Поради тоа и поради фактот дека скопскиот аеродром не припаѓа на ниту една од 
општините во Скопје, во овој дел ќе се задржиме само на патниот сообраќај. 

Во однос на вкупната финална потрошувачка на енергија во Скопје, 
потрошувачката во сообраќајот учествува со 33%4. До овие податоци е дојдено врз 
основа на енергетскиот биланс на Република Македонија за 2015 година и врз основа 
на бројот, видот и старосната структура на возниот парк за Скопје.  

Во таб. 2.4 се прикажани бројот и видот на регистрираните возила во Република 
Македонија за периодот 2010 - 2014 година, а истиот тренд на значаен пораст на бројот 
на возила е присутен и во Скопскиот регион. (Треба да се напомене, дека дел од 
зголемувањето на регистриран број на трактори е поради законската регулатива која 
овозможи нивна регистрација). Старосната структура на возниот парк во Република 
Македонија укажува на просечна старост на возилата од 15,1 година. 

 

 

                                                 
4 Енергетски биланс на Република Македонија за 2017 година - Министерство за економија, 2016 година 
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Табела 2.4. Број регистрирани возила, по видови5 

 
Кај патничките возила со Отов мотор, односот на потрошено гориво (е/е) за 

бензин и авто-гас (пропан - бутан) во 2015 достигна 3,1:1. Од 2010 година присутна е 
појавата на дизелизација на возниот парк особено кај патничките возила за кои е 
дозволен проширен увоз со норми за загадување Еуро 3 и Еуро 4. 

 
Енергетски постројки 
Енергетските капацитети за производство на трансформирани облици на 

енергија во град Скопје се главно постројки за производство на топлинска енергија и за 
комбинирано производство на електрична и топлинска енергија. Овие постројки се 
детално опишани во третото поглавје. 

 

Индустриски постројки 
Индустриските капацитети во Скопје главно се лоцирани во четири индустриски 

зони, и тоа источната помеѓу Булеварот „Александар Македонски“ и реката Вардар 
(зона на машинска, автомобилска, фармацевтска и кожна индустрија), североисточната 
помеѓу ридовите Гази Баба и Камник, односно помеѓу населбите Железара, 
Автокоманда и Ченто (зона на црна металургија), југоисточната меѓу улиците „8 ударна 
бригада“ и „Првомајска“ (зона на електротехничка и хемиска индустрија) и западната 
помеѓу улиците „Скупи“ и „Новоселски пат“ (зона на хемиска, дрвна, индустрија за 
градежни материјали и обоена металургија). Овие зони зафаќаат површина од 7,5 км2 
или 54,5% од вкупната површина на стопанските капацитети. Дополнително на овие 
„урбани зони“, новите индустриски капацитети во Скопската котлина се сместени на 
излезот на градот во општините Илинден и Петровец. 

 

2.4.3 Мерни мрежи за квалитетот на воздухот 
(Извештај за оценка на квалитет на воздух 2012 и 2014, МЖСПП) 
Мерењето на параметрите, индикатори на квалитетот на амбиентниот воздух во 

Р Македонија го вршат три институции, кои имаат поставено свои мониторинг мрежи на 
различни локации. Институциите кои вршат мониторинг се: 

• Национална мрежа на Министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП); 

• Мрежата на Заводот за здравствена заштита (ЗЗЗ) и регионалните 
подружници за следење на квалитетот на воздухот во поголемите градови 
во Р. Македонија; 

                                                 
5 Министерство за внатрешни работи на Република Македонија 
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• Мрежата на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), која е во 
рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

При анализа на состојбата на квалитетот на воздухот, како еден од главните 
медиуми во животната средина, земени се во предвид индустриската развиеност на 
општините, состојбата со сообраќајот, начинот на затоплување на живеалиштата, типот 
и количините на употребените горива, како и степенот на спроведени мерки и 
активности за следење и спречување, односно намалување на загадувањето на 
воздухот. Исто така, климатските услови на територијата на општините се земени 
предвид. 

 
Слика 2.7. Мрежи на мониторинг станици 

  

Мониторинг мрежата на МЖСПП со која управува Македонскиот информативен 
центар за животна средина (МИЦЖС) е автоматска мрежа за следење на квалитетот на 
амбиентниот воздух. Останатите две мрежи работат мануелно.  

Заводот за здравствена заштита (ЗЗЗ) има мониторинг мрежа за мерење на SO2 
и црн чад на 7 мерни локации во Скопје. Управата за хидрометеоролошки работи 
(УХМР) има поставено мрежа на 9 мерни локации во Скопје за мерење на црн чад и 
SO2. 

МЖСПП располага со 4 фиксни автоматски мониторинг-станици за следење на 
квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје, преку кои се следат следниве параметри: 
цврсти честички (PM10/PM2,5) изразени во μg/m3, ЅO2 [μg/m3]; NO2, NOx, NO [μg/m3]; CO 
[μg/m3]; О3 - озон [μg/m3];. Автоматските мониторинг станици вршат мерење и на 
метеоролошките параметри и тоа: брзина на ветер [m/s]; правец на ветерот; 
температура [°C]; притисок [hPa]; влажност [%]; глобална радијација [W/m2] . 

Метеоролошко - климатолошкиот потенцијал на загаденоста на воздухот го 
определува општиот карактер и интензитет на атмосферската дифузија и дисперзија на 
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загадувачките материи во определена физичко - географска средина. Тој претставува 
способност на атмосферата да ги расејува загадувачките материи во анализираната 
област. Метеоролошко - климатолошкиот потенцијал на загаденоста го карактеризираат 
метеоролошко - климатолошките елементи и појави како и некои нивни параметри кои 
влијаат на транспортот и дифузијата на загадувачките материи кои се во функционална 
зависност со приземните концентрации на загаденоста на воздухот.  

 

Табела 2.5. Автоматски и мануелни мерни мрежи (МЖСПП, ИЈЗ) и вид на параметри што се 
мерат 

 
Типот и бројот на станици во Република Македонија се дадени во табела 2.6. 

 

Табела 2.6. Типови и број на станици во Р. Македонија 

 
За анализа на податоците, се користи класификацијата на станиците 

претставена во следната табела. Различните типови на станици се обоени со различна 
боја, и тоа согласно табелата 2.7: 
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Табела 2.7. Типови на мерни станици 

 
 

При анализа на податоците добиени од секоја од станиците треба да се има 
предвид типот на станицата и нејзината поставеност.  

Дополнително, важно за мерната мрежа е нејзиното редовно одржување и 
калибрирањето на мерните инструменти. 

Во Република Македонија инвентаризацијата на емисии во воздухот се врши на 
два начина. Едниот е во согласнот со методологијата CORINAIR, а другиот е по 
Катастарот на загадувачи и загадувачки супстанци во Република Македонија. 
Инвентаризација по методологијата CORINAIR се врши по сектори и дејности, додека 
инвентаризацијата по Катастарот се врши по поединечен деловен субјект. Програмата 
CORINAIR има развиена единствена номенклатура и методологија (SNAP - Selected 
Nomenclature of Air Pollution) за приказ на количините на основните загадувачки 
супстанци: сулфур диоксид, азотни оксиди, јаглероден моноксид и вкупни суспендирани 
честички во рамките на единаесет сектори, кои се наведени во следната табела 2.8: 
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Табела 2.8. SNAP номенклатура 

 
 

Првиот Катастар за воздух е воспоставен во 2005 година и содржи емисии на 
загадувачки супстанци во воздухот од 2004 година. Податоците од овој Катастар се 
користени за „подобрената прелиминарна оценка” со цел да се претстават емисиите од 
измерените основни загадувачки супстанци за 2004 година од големи точкасти извори. 
Овој катастер е ажуриран и надограден во 2009 година. Во однос на ажурираната база 
на податоци од Катастарот, податоците се добиваат од следните извори:  

• стационарни извори; 
• мобилни извори (сообраќај);  
• дифузни извори. 
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2.3  Преглед на концентрации на загадувачки компоненти во воздухот во 
Скопје 

 
Во оваа подглава е направена анализа на сите аерозагадувачки супстанци 

кои се предмет на мониторинг од страна на МЖСПП и заклучено е дека за 
Скопскиот регион критичен загадувач се PM10 и PM2,5 честичките, како и               
јаглерод моноксид. 

 
2.4.4 Општи согледувања   

 

Според годишните извештаи за квалитет на амбиентален воздух подготвени од 
Министерството за животна средина и просторно планирање амбиенталниот воздух во 
Република Македонија и Скопје дојдено е до следниот заклучок6: 

„Согласно извршената инвентаризација на загадувачките супстанци во 2014 
година на ниво на држава по поедините сектори/дејности, евидентно е дека 
производството на електрична и топлинска енергија, согорувањето на дрва за 
затоплување во домаќинствата, сообраќајот и индустриски процеси најмногу 
придонесуваат за загадувањето на воздухот. Согласно барањата на националното 
законодавство за вкупните емисии во воздух на основните загадувачки супстанци и 
последните три протоколи кон конвенцијата за прекуграничен пренос на 
аерозагадувањето нема надминувања на емисиите во воздух на основните загадувачки 
супстанци во однос на горните граници-плафони и на тешките метали (Pb, Cd и Hg) и 
тешко разградливи соединенија (PCDD/PCDF, PAHs и HCB) во однос на 1990 година 
(како базна година).  

  

Во прилог е дадена листа на следните аерозагадувачки супстанци кои се 
предмет на мониторинг од страна на МЖСПП6: 

• суспендирани честички во кои спаѓаат: 
o вкупни суспендирани честички - TSP; 
o суспендирани честички со големина до 10 микрометри - PM10; 
o суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри - PM2,5; 

• основни аеро-загадувачки супстанци во кои спаѓаат: 
o амонијак - NH3; 
o сулфурни оксиди - SOx; 
o неметански испарливи органски соединенија - NMVOC; 
o јаглерод моноксид - CO; 
o азотни оксиди - NOx; 

• тешки метали во кои спаѓаат: 
o олово - Pb; 
o арсен - As; 
o кадмиум - Cd; 
o никел - Ni; 
o цинк - Zn; 

 

 

                                                 
6 Годишен извештај за 2015 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2016 година 



                                                                                           

24 
 

• тешко разградливи органски соединенија во кои спаѓаат: 
o полициклични ароматични јаглеводороди - PAHs; 
o диоксини и фурани - PCDD/PCDF; 
o хекса хлоро бензен - HCB. 

За инвентаризацијата на емисиите на загадувачки супстанци се користат 
статистичките податоци од секторите: енергетика, индустрија, отпад и земјоделство, 
како и податоци од мониторинг мерењата на емисиите на поединечните инсталации кои 
континуирано се обработуваат во Македонскиот информативен центар за животна 
средина. 

 

2.4.5 Суспендирани честички 
 

Суспендираните честички спаѓаат во најчестите загадувачки супстанци во 
воздухот. Поимот суспендирани честички во општо значење претставува смеса од 
честички (цврсти и течни) суспендирани во воздухот со широк опсег на големина и 
хемиски состав. PM2,5 се фини честички чиј дијаметар е со големина до 2,5 μm, додека 
PM10 се честички со дијаметар со големина до 10 μm. TSP (total suspended particles) 
претставуваат сите честички со димензии помали од 100 μm. 

Суспендираните честички уште именувани како аеросоли може понатаму да 
бидат категоризирани како примарни или секундарни суспендирани честички. 
Примарните суспендирани честички влегуваат во атмосферата директно (на пример од 
оџаците), додека секундарните се формираат преку оксидација и трансформација на 
примарните гасови именувани како прекурсори. Најважни прекурсори за формирање 
секундарни суспендирани честички се SO2, NOx, NH3 и VOCs (испарливи органски 
соединенија). 

Најважните прекурсори SO2, NOx и NH3 реагираат во атмосферата при што доаѓа 
до формирање на сулфатни, нитратни и амониумови соединенија. Овие соединенија 
потоа кондензираат во течна фаза и формираат нови честички во воздухот, наречени 
секундарни неоргански аеросоли. Одредени VOCs се оксидираат при што се формираат 
помалку испарливи соединенија кои образуваат секундарни органски аеросоли. 
Создавањето на секундарните неоргански и органски соединенија зависи од различни 
хемиски и физички фактори како што се концентрацијата на главните прекурсори, 
реактивноста на атмосферата, потоа метеоролошките услови, како сончевата 
радијација, релативната влажност и облачноста. Суспендираните честички доаѓаат од 
природни и антропогени извори. Природните извори ги вклучуваат морската сол, 
прашината од сувите и пустинските области, поленот (од вегетацијата), вулканската 
пепел, шумските пожари. Во антропогени извори спаѓаат согорување на фосилните и 
биогоривата (кај моторните возила, енергетските постројки и домаќинствата), разни 
индустриски процеси, сообраќајот (транспортот) и согорување на отпадот. 

На графикот 2.9 се прикажани просечните годишни вредности на PM10 честичките 
во Македонија, како и бројот на денови во годината кога е надмината максималната 
граница за концентрацијата на PM10. Граничните вредности за заштита на здравјето на 
луѓето за цврсти честички со големина до 10 микрометри се дадени во табелата 2.97: 

 

 

                                                 
7 Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и 
прагови на алармирање и информирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на 
толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели - Влада на Република Македонија, 
2005 година 
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Табела 2.9. Гранични вредности на емисии на PM10 честички 

 

 
Слика 2.8. Просечни годишни концентрации на PM10 во Македонија и број на надминувања на 

среднодневната гранична вредност во 2015 година 

 

Од графикот 2.8 се забележува дека просечната годишна концентрација е 
надмината во сите мерни станици (освен мерната станица Лазарополе) и дека 
дозволениот број на надминувања на среднодневната гранична вредност е 
неколкукратно надмината кај сите мерни станици (повторно освен мерната станица 
Лазарополе која е поставена во неурбанизирано планинско подрачје). 

Граничната вредност за PM2,5 е дефинирана во измените на „Уредбата за 
изменување и дополнување на уредбата за гранични и целни вредности за нивоа и 
видови на загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање и 
информирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на 
толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели“8 од јануари 
2013 година и истата треба да се достигне до 2020 година.  

Од 2013 до 2020 година, согласно маргината на толеранција се пресметува и 
годишната гранична вредност се до нејзино постигнување од 25 μg/m3 во 2020 година. 
Граничната вредност за PM2,5 дадена во табела 2.108: 

 

 

                                                 
8 Уредба за изменување и дополнување на уредбата за гранични и целни вредности за нивоа и видови на 
загадувачки супстанци во амбиентниот воздух и прагови на алармирање и информирање, рокови за 
постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и 
долгорочни цели - Влада на Република Македонија, 2013 година 
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Табела 2.10. Гранични вредности на емисии на PM2,5 честички 

 
 

 
Слика 2.9. Годишна концентрација на PM2,5 во Центар и Карпош во 2015 година 

 

Од прикажаното на графикот 2.98 се забележува дека просечната годишна 
концентрација на PM2,5 во најурбанизираните скопски општини - Карпош и Центар е 
речиси двојно поголема од дозволената гранична вредност. 

 

2.4.6 Основни аерозагадувачки супстанци 
 

Основните аерозагадувачки супстанци NH3, NMVOC, SOx и NОx се опфатени со 
Директивата 2001/81/ЕС односно Директива за националните горни граници - плафони 
за емисија на одредени загадувачки супстанци во воздухот. Согласно Директивата, за 
секоја супстанца е дефинирана горна граница со цел да се избегне нивно надминување. 
Покрај тоа, согласно Директивата се наметнува тенденција за континуирано 
намалување на емисијата од поединечните аерозагадувачки супстанци9. 

 

2.4.7 Тешки метали 
 

Емисијата на тешките метали (Cd, Pb и Hg) е опфатена во Протоколот за тешки 
метали кон „Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување“ кој е ратификуван 
од Република Македонија во 2010 година, како и за тешките метали Ni и As за кои се 
поставени стандарди за квалитет на воздух. Согласно барањата на протоколот, земјите-
членки треба да ги редуцираат емисиите на кадмиум, олово и жива под нивните нивоа 
од 1990 година.  

 

                                                 
9 Службен весник на Р. Македонија бр. 2/2010, 156/2011, 111/2014 
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2.4.8 Тешко разградливи органски супстанци 
 

Согласно Протоколот кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично 
загадување на воздухот за неразградливи органски загадувачки супстанци 
(ратификуван од Република Македонија во 2010 година), во тешко разградливи органски 
супстанци (POPs)  се опфатени следните супстанците: диоксини и фурани 
(PCDD/PCDF), полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs) и хексахлоробензен 
(HCB). Согласно овој Протокол, земјите-членки треба да ги редуцираат своите емисии 
под нивните нивоа од 1990 година. Во националниот инвентар за 2014 година 
пресметани се емисиите за овие тешко разградливи супстанци и направена е споредба 
со емисиите во 1990 година која се смета за базна година.  

Оваа споредба е дадена во табелата 2.118: 

 
Табела 2.11. Анализа на податоците на емисиите на тешко разградливи органски супстанци 

 
 

Во однос на пресметаните емисии за 2014 година може да се забележи 
значителна редукција на емисиите во однос на 1990 година само кај HCB што се должи 
на прекинувањето на производство на алуминиум поради затворањето на фабриката за 
алуминиум „Алумина - Скопје“ која беше клучен извор на емисија на НСВ.  

Благото намалување на емисијата на PCDD/PCDF произлегува од намалената 
потрошувачка на горива во индустриските капацитети предизвикано од затворањето на 
голем број производни комбинати во нашата држава.  

Кај полицикличните ароматични јаглеводороди РАНѕ, кои најмногу 
произлегуваат од секторот затоплување на домаќинствата, нема значителна промена 
односно има намалување од само 2% кое може да се земе и како статистичка грешка. 
Ова се појаснува со фактот што дрвото останува најкористено гориво за затоплување 
во домаќинствата. 

 
2.5 Квалитет на воздухот 

 

Мониторингот на квалитетот на воздухот има суштинска задача во управувањето 
со животната средина. Имено, тој претставува основа за преземање на мерки за 
заштита на воздухот од загадување и подобрување на квалитетот на воздухот. За да се 
следи состојбата на квалитетот на воздухот потребно е да се врши мониторинг на 
загадувачките супстанци и истите да се идентификуваат квалитативно и квантитативно.  

Во Република Македонија мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух го 
вршат Министерството за животна средина и просторно планирање, кое управува со 
Државниот автоматски систем за квалитет на воздух, како и Институтот за јавно здравје 
(ИЈЗ) со Центрите за јавно здравје во Скопје и Велес. 

Како што е претходно наведено, Министерството за животна средина и 
просторно планирање управува со Државниот автоматски мониторинг систем за 
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квалитет на амбиентен воздух кој се состои од 17 мониторинг станици, и тоа: 5 мерни 
станици во Скопје, 2 мерни станици во Битола, 2 мерни станици во Велес, 2 мерни 
станици во Илинден (поставени во Миладиновци и Мршевци во близината на 
рафинеријата ОКТА), и по една мерна станица во Кичево, Куманово, Кочани, Тетово, 
Кавадарци и Лазарополе. 

Мерните автоматизирани станици за квалитет на воздух вршат мониторинг на 
следните загадувачки супстанци: 

• суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10); 
• суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (PM2,5); 
• јаглерод моноксид (CO); 
• сулфур диоксид (SO2); 
• азотни оксиди (NOх); 
• озон (O3); 
• бензен, толуен, етил-бензен, орто и пара ксилен (PTEx). 

 
Во продолжение се наведени просечните годишни вредности на поединечните 

полутанти на воздухот, со процентуална застапеност на поединечните извори на 
загадување за конкретниот полутант: 

 

2.5.1 Суспендирани честички (PM10, PM2,5, TSP) 
 

Согласно направената инвентаризација на суспендирани честички (PM2,5, PM10, 
TSP) за 2014 година, убедливо најзначен удел во емисиите на честичките има 
затоплувањето на домовите и административните капацитети особено заради 
физичката природа на самото дрво и нивното нецелосно согорување во печките, а 
особено во старите печки. 

Овој удел се движи од 51% во емисиите на PM2,5, 35% во емисиитe на PM10 и 29% 
во емисиите на TSP.  

Утврдено е дека значајни извори во емисиите на суспендирани честички се и 
електраните кои работат на цврсто фосилно гориво (соодветно 15%, 22%, 25%) како и 
производните процеси (соодветно 28%, 31% и 38%). Графиците за распределбата на 
емисиите на суспендирани честички (PM2,5, PM10, TSP) се презентирани во сликите 2.10 
- 2.12 во продолжение6: 

 
Слика 2.10. Извори на емисии на PM2,5 во 2014 година  



                                                                                           

29 
 

 
Слика 2.11. Извори на емисии на PM10 во 2014 година 

 

 
Слика 2.12. Извори на емисии на TSP во 2014 година 

 

Што се однесува до емисиите од секторот сообраќај, неопходно е да се истакне 
дека овој удел во вкупните емисии на цврсти честички е многу низок и изнесува околу   
1 - 2%. Се напоменува дека во пресметката на емисиите е користено најниско ниво на                                    
еколошка заштита (ниво на заштита 1), односно не е земена предвид потрошувачката 
на горива по тип на возило, туку е користен ЕУРО 1 стандард заради ограничената 
расположливост на податоци. 

Доколку се земе во предвид помалата специфична емисија на тврди честички кај 
автомобилите со повисоко ниво на еколошка заштита, вкупниот удел се очекува 
дополнително да се намали.  

Дополнителен проблем во аерозагадувањето во градот Скопје, е користењето на 
технички неисправни возила со неисправно согорување.  

Годишните дистрибуции на PM2,5 и PM10 на мерните станици Центар и Карпош6 

се прикажани на дијаграмите 2.13 и 2.14. 
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Слика 2.13. Годишна дистрибуција на PM2,5 и PM10 на мерна станица Центар во 2014 година 

 

 
Слика 2.14. Годишна дистрибуција на PM2,5 и PM10 на мерна станица Карпош во 2014 година 

 

Мерењата во Скопје покажуваат дека просечната годишна концентрација на 
PM2,5 изнесува 40,14 μg/m3 во Центар, односно 50,51 μg/m3 во Карпош, додека пак 
просечната годишна концентрација на PM10 изнесува 72,82 μg/m3 во Центар и 57,06 
μg/m3 во Карпош. 

Се забележува дека трендот на измерените концентрации на PM2,5 го прати 
трендот на PM10 и дека порастот на концентрациите на овие честички коинцидира со 
почетокот на грејната сезона. 

Суспендираните честички влијаат екстремно негативно врз здравјето на луѓето 
како резултат на нивното вдишување и навлегување во белите дробови и крвта, што 
доведува до негативни ефекти врз респираторниот, кардиоваскуларниот, 
имунолошкиот и нервниот систем. Помалите честички навлегуваат подлабоко во белите 
дробови. Сегашното ниво на изложеност со PM (суспендирани честички) на луѓето од 
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урбаните и руралните области има опасни ефекти врз нивното здравје. Хроничната 
изложеност на PM има удел во ризикот од развивање на кардиоваскулаторни и 
респирабилни болести, како и рак на белите дробови. 

 
2.5.2 Основни загадувачки супстанци 

2.5.2.1 Јаглерод моноксид (CO) 
 

Јаглерод моноксидот (CO) е еден од најраспростанетите загадувачки супстанци 
во атмосферата. Се формира при лошото согорување на горивата во домашните печки 
и котли, во моторите со внатрешно согорување и енергетските постројки, како и при 
различни индустриски процеси. 

Патниот транспорт порано беше значаен извор на CO емисии, но со 
воведувањето на каталитичките конвертори дојде до значително намалување на 
неговите емисии. 

Според годишниот извештај за 2015 година на Министерството за животна 
средина и просторно планирање, клучни извори во емисијата на СО се секторот 
затоплување на домаќинствата и административните капацитети со 61% по штo следи 
секторот сообраќај, кој учествува во вкупните емисиите со 27%. Ова се должи пред се 
на нецелосното согорување и самата физичка природа на цврстите и течните горива 
кои се користат при загревањето на домаќинствата и административните објекти6. 
Уделот на поединечните извори во годишната емисија на јаглерод моноксид е прикажан 
на графикот 2.15: 

 
Слика 2.15. Извори на емисии на CO во 2014 година 

 

На графикот 2.16 се прикажани максималните дневни осумчасовни средни 
вредности на концентрацијата на СО од мониторинг мрежата на МЖСПП: 
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Слика 2.16. Максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрации на CO во 

2014 година 

 

Од графикот се забележува дека граничната вредност (во Скопје) е надмината 
во мерната станица Лисиче, додека критично висока вредност има на мерните станици 
Гази Баба и Ректорат. 

 

2.5.2.2 Сулфур диоксид (ЅО2) 
 

Сулфур диоксидот е хемиско соединение со формула SO2. При стандардни 
услови тој е безбоен, отровен гас со остар и иритантен мирис, со изразени кисели 
својства.  

Во 2014 година пресметаните национални емисии на SO2 изнесуваат 83,141 
килотони. Како што се гледа од графикот 2.17, во Република Македонија клучен и 
доминантен извор на сулфурни оксиди во воздухот се процесите на согорување на 
горивата (јаглен и мазут) при производство на електрична енергија со 92 %. Останатите 
емисии на оваа загадувачка супстанца се емитираат од согорувачките постројки во 
производствената индустрија (6%), а согорувањето на горива во домаќинствата 
учествува со удел од 1%6. 
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Слика 2.17. Извори на емисија на SO2 во 2014 година 

 

 
Слика 2.18. Просечна годишна концентрација на SO2 во Република Македонија во 2014 година 

 

Од графикот 2.18 може да се забележи дека просечната концентрација на 
сулфур диоксид измерена во зимскиот период е повисока од просечната годишна 
концентрација на сите мерни места, но дека нема надминувања на критичното ниво за 
заштита на средината во однос на просечната годишна концентрација на ниту едно 
мерно место. 

 

2.5.2.3 Азотни оксиди (NОx) 
 

Во воздухот се појавуваат голем број оксиди на азот од кои како загадувачки 
супстанци најзначајни се азот моноксидот (NO) и азот диоксидот (NO2). NOx е општ 
назив на овие два оксиди на азот. 

 Азот моноксид е гас чија молекула се опишува со хемиска формула NO. Тој е 
безбоен гас со температура на топење и вриење на -164°C и -152°C соодветно, и 
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растворливост во вода од 0,0098 g/100ml (при 0°C) односно 0,0056 g/100ml (при 20°C), 
давајќи притоа кисела средина.  

Азот диоксидот е гас чија молекула се преставува со хемиската формула NO2. 
Тој е портокалов гас, со мирис сличен на мирисот на гасот хлор, со температура на 
топење и вриење на 11,2°C и 21,2°C соодветно. Со растворање во вода доаѓа до 
хидролиза при што се создава нитритна и нитратна киселина, т.е се добива средина со 
изразито кисели својства.  

Во нашата земја, најголеми количини на емисии на азотните оксиди се емитираат 
при производството на електрична енергија во електрани кои работат на јаглен (48%). 
Покрај електраните кои согоруваат цврсто фосилно гориво, голем удел во вкупните 
емисии на оваа загадувачка супстанца имаат и емисиите од патниот сообраќај (38%)6.  

 
Слика 2.19. Извори на емисија на NОx во 2014 година 

 

 
Слика 2.20. Просечна годишна емисија на NOx во Република Македонија во 2014 година 
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Од приложеното се забележува дека просечната годишна концентрација на 
азотните оксиди во однос на граничната вредност за заштита на човековото здравје не 
е надмината на ниту едно мерно место. 

2.5.2.4 Озон (О3) 
 

Озонот е гас кој е составен од три атоми на кислород – О3, со специфичен мирис 
и со повисока реактивна способност. Истиот е присутен во тропосферата и 
стратосферата. Мал дел од количината на тропосферскиот озон настанува по природен 
пат, а поголем дел од антропогените фактори. Озонот настанува по природен пат во 
повисоките слоеви на атмосферата, каде што формира озонска обвивка која е со 
дебелина од 20 km и се наоѓа на височина од 25 - 30 km. Во овој дел концентрацијата 
на озонот е многу висока за разлика од пониските слоеви на атмосферата 
(тропосферата). На графикот 2.21 се прикажани бројот на надминувања на целната 
вредност за заштита на човековото здравје6: 

 
Слика 2.21. Број на надминувањата на целната вредност за заштита на човековото здравје 

 

Од приложеното може да заклучиме дека нивото на емисија на озон во регионот 
на Скопје е под дозволените граници, додека критична вредност е измерена на 
станиците Лазарополе и Битола 2. 

 
2.5.3 Тешки метали 

 

Тешките метали се метали со голема густина кои имаат изразено негативно 
влијание врз животната средина. Во оваа група спаѓаат хром, кобалт, никел, бакар, цинк, 
арсен, селен, сребро, кадмиум, антимон, жива, талиум и олово. 

Тешките метали се емитираат главно како резултат на различни индустриски 
активности и согорување на фосилни горива. Иако концентрациите на овие метали во 
атмосферата се ниски, сепак тие се таложат и складираат во почвата, седиментите и 
организмите. 
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Тешките метали не се распаѓаат во животната средина, а некои се 
биоакумулираат, односно тие постепено се акумулираат во растенијата и животните и 
не може да се излачат од нив. Ако тежок метал е биоакумулиран на одредено место во 
синџирот на исхрана - на пример, во рибата - тогаш користењето на таа риба 
претставува сериозен ризик за здравјето на луѓето.  

Загадувањето на воздухот е само еден извор на изложеност на овие метали, но 
нивната нераспадливост и потенцијал за транспорт на долги растојанија во 
атмосферата значи дека емисијата на тешки метали во атмосферата влијае дури и на 
најоддалечените региони од изворите на емисија. 

Во продолжение е даден преглед на главните причинители за емисијата на 
тешки метали во Македонија, поединечно по загадувачка супстанца: 

 

2.5.3.1 Олово (Pb) 
 

Оловото се ослободува во атмосферата од природни и антропогени извори. 
Природните емисии обично ги вклучуваат прашината од почвата и морската магла кои 
содржат олово, како и честичките најдени во пепелта од вулкани и шумски пожари. 
Главни антропогени извори на емисии на олово на глобално ниво ги вклучуваат 
согорување на фосилни горива во сообраќајот, горењето на отпадот и производство на 
обоени метали, железо, челик и цемент. Придонесот на емисиите на олово од бензински 
горива како извор е елиминиран во нашата земја со употребата на безоловен бензин. 

На графикот 2.22 е прикажана распределбата на изворите на оваа загадувачка 
супстанца во 2014 година6: 

 
Слика 2.22. Извори на емисија на олово во 2014 година 

 

Од графикот се забележува дека најголем удел во емисијата на олово имаат 
индустриските капацитети, потоа електраните кои користат цврсто фосилно гориво како 
и согорувањето на дрва за загревање на домаќинствата и деловните објекти. 
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2.5.3.2 Кадмиум (Cd) 
 

Кадмиумот се испушта во атмосферата од природни и антропогени извори. 
Прашината од почвата и пожарите се сметаат за главни природни извори на кадмиум 
во атмосферата, додека мали количини, исто така, се емитирани од морската магла или 
од вулкански ерупции. Антропогените извори на кадмиум се: процесите при 
производството на обоени метали, стационарни инсталации за согорување на цврсти 
фосилни горива, согорување на отпад и производство на цемент. 

На графикот 2.23 е прикажана распределбата на изворите на оваа загадувачка 
супстанца во 2014 година6: 

 
Слика 2.23. Извори на емисии на кадмиум во 2014 година 

 

Од графикот се забележува дека најголем удел во емисијата на олово имаат 
електраните кои користат цврсто фосилно гориво како и согорувањето на дрва за 
загревање на домаќинствата и деловните објекти. 

 

2.5.3.3 Жива (Hg) 
 

Најголемиот антропоген извор на емисиите на жива во воздухот на глобално 
ниво е согорувањето на јагленот и други цврсти фосилни горива. Други извори 
вклучуваат производство на метали, производство на цемент и отстранување на 
отпадот. Покрај тоа, производството на злато дава значаен придонес кон глобалната 
емисија во воздухот на Hg. 
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Слика 2.24. Извори на емисии на жива во 2014 година 

 

Од графикот 2.24 се забележува дека најголем удел во емисијата на жива имаат 
електраните кои користат цврсто фосилно гориво како и индустриските капацитети6.  

 

2.5.3.4 Арсен (As) 
 

Арсенот се ослободува во атмосферата од природни и антропогени извори. 
Повеќето антропогени емисии се испуштаат од топилници на обоени метали и 
согорување на горива. Пестицидите порано беа важен извор на As, но нивното 
ограничување во разни земји ја намалија неговата улога во загадувањето. Чадот од 
цигарите може да содржи As, што го прави извор на изложеност во амбиентниот воздух. 
Изложеноста на арсен е поврзана со зголемен ризик од рак на белите дробови и кожата. 
Арсенот, сам по себе, не е тежок метал, но редовно се додава на листата на тешки 
метали, врз основа на неговата токсичност. 

 
Слика 2.25. Извори на емисии на арсен во 2014 година 

 

Врз емисиите на оваа загадувачка супстанца влијаат два клучни сектора и тоа 
согорувањето и трансформација на енергија во електроенергетски објекти кои користат 
цврсто фосилно гориво (75%), и производните процеси6. 
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2.5.3.5 Никел (Ni) 
 

Емисиите на никел во атмосферата може да дојдат од природни извори како што 
се ветерот со кој се разнесува прашината, вулканите и вегетацијата. Главни 
антропогени извори на емисии на никел во воздухот се согорувањето на дрва при 
затоплување на домовите, производството на електрична енергија, рудниците за никел 
и примарното производство, согорувањето на отпад и отпадна мил, согорувањето на 
јагленот. 

Изложеноста на никел може да резултира од дишењето на амбиентниот воздух. 
Никелот е познат канцероген метал кој, исто така, има и други неканцерогени ефекти, 
на пример, врз ендокриниот систем. Не-канцерогени ефекти врз здравјето вклучуваат 
алергиски реакции на кожата, нарушување на ендокриното регулирање, и оштетување 
на респираторниот тракт и на имунолошкиот систем. При високи концентрации, никелот 
и неговите соединенија може да бидат акутно и хронично токсични за водниот свет и 
може да влијаат на животните на ист начин како кај луѓето. 

 
Слика 2.26. Извори на емисии на никел во 2014 година 

 

Во 2014 година емисиите на никел изнесуваат 2,33 килотони. Најголем удел во 
вкупните емисии имаат согорувањето и трансформација на енергија во 
електроенергетски објекти (електрани) кои користат цврсто фосилно гориво (41%) и 
загревањето на домаќинствата и комерцијалните објекти со дрва (39%)6. 

 

 

2.5.4 Тешко разградливи органски соединенија 

2.5.4.1 Диоксини и фурани (PCDD/PCDF) 
 

Диоксините се фамилија на токсични хлорирани органски соединенија кои имаат 
одредена хемиска структура и биолошки карактеристики. Диоксините се формираат 
како резултат на согорувачки процеси при уништување на комерцијален и комунален 
отпад и од согорување на различни горива како дрво, јаглен и нафта.  
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Епидемиолошките студии кај луѓето покажале зголемен број на случаи на 
заболени од рак при изложеност на токсичниот диоксин 2,3,7,8  
тетрахлородибензодиоксин - TCCD, кој од страна на Интернационалната Агенција за 
истражување на ракот е класифициран како “канцероген за луѓето”. 

 
Слика 2.27. Извори на емисии на PCDD/PCDF во 2014 година 

 

Емисиите на диоксини и фурани изнесуваат 14,2 килотони. Овие загадувачки 
супстанци најмногу се емитуваат при согорување на дрва во домаќинствата со удел од  
дури 76%6. 

 

2.5.4.2 Полициклични ароматични јаглеводороди (РАНѕ) 

 
Полициклични армоматични јаглеводороди (РАНs) се јаглеводородни органски 

соединенија кои содржат само јаглерод и водород и се составени од повеќе ароматични 
прстени. Овие соединенија можат да содржат четири, пет, шест или седум прстени. 
Најчести се соединенијата со пет или шест прстени. РАНs кои се составени само од 6 
прстени се нарекуваат променливи PAHs во кои се вклучени бензоидни РАНs. 
Соединенија кои се содржани до шест споени ароматски прстени се нарекуваат мали 
РАНs додека оние кои содржат повеќе од шест ароматични прстени се нарекуваат 
големи РАНs. Најголемиот дел на истражувањата за овие соединенија се однесуваат 
на малите PAHs поради нивната достапност.  

Токсичноста на РАНs целосно е зависна од структурата на соединенијата. РАН 
соеднинението бензо(а)пирен е познато по тоа што било прва откриена канцерогена 
хемикалија (и е една од многуте канцерогени супстанци кои се јавуваат во димот од 
цигарите). Класифицирани се 7 РАНs соединенија кои што се канцерогени за човекот. 
Освен канцерогените својства имаат и мутагени и тератогени својства. 
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Слика 2.28. Извори на емисии на PAHs во 2014 година 

 

Природната сурова нафта, дрвата и јагленот содржат значително големи 
количини од овие соединенија. Во 2014 година естимираните емисии на PAHs 
изнесуваат 11,953 килотони. Од графикот 2.28 може да се согледа дека најголем удел 
во вкупните емисии на овие соединенија има користењето на дрва како огревно 
средство со дури 89%6. 

 
 
2.6 Историски преглед на состојбата со квалитетот на воздухот во 

Скопје и идентификување на главните извори на емисија на 
аерозагадувачки супстанци 

 

Од горекажаното, може да се заклучи дека најголеми полутанти на воздухот се 
суспендираните честички чија концентрација е неколкукратно зголемена во однос на 
дозволената граница, пред се во месеците од грејната сезона. Исто така критична е и 
состојбата со основните загадувачки супстанци, пред се јаглерод моноксидот.  

Имајќи ги во предвид обврските на Република Македонија кои произлегуваат од 
потпишаните конвенции за намалување на загадувањето на воздухот, дополнително 
треба да се напомене дека и покрај непречекорувањето на одредени полутанти од 
групата на тешки метали и тешко разградливи органски соединенија, треба да се вршат 
континуирани напори за намалување на апсолутното емитирано количество на овие 
полутанти. 

Главни причинители на загадувањето на амбиенталниот воздух во државата се 
неиндустриските согорувачи и објекти односно користењето во домаќинствата и 
деловните објекти на несоодветни горива за греење (дрва, нафта...), потоа 
производните процеси, како и електричните централи кои користат цврсто фосилно 
гориво. Транспортот односно сообраќајот значајно допринесува во вкупното загадување 
на воздухот единствено преку емисијата на CO и азотни оксиди. 

Согласно наведеното, а и како заклучок кој се потврдува во „Годишниот извештај 
за квалитет на животната средина во Република Македонија“ објавен од 
Министерството за животна средина и просторно планирање, најкритични загадувачки 
супстанци се суспендираните честички. Надминувањата над граничните вредности на 
суспендираните честички со големина под 10 односно под 2,5 микрометри се 
забележуваат на сите мерни места особено во зимниот период кога се неколкукратно 
повисоки од дозволената среднодневна гранична вредност.  



                                                                                           

42 
 

Емисијата на тврдите честички е неминовно поврзана со употребата на 
несоодветни горива за загревање на домаќинствата и деловните објекти. Нивното лошо 
согорување како и самата физичка природа на горивата исто така доведуваат до 
зголемена емисија на јаглерод моноксид во месеците од грејната сезона. Ова се 
потврдува и со анализата на емисијата на овие полутанти во изминатите години: 

 

 
Слика 2.29. Просечна месечна концентрација на прав во Скопје во 1999 година 

 

 
Слика 2.30. Просечна месечна концентрација на PM10 во Скопје во 2004 година10 

                                                 
10 Годишен извештај за 2004 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2005 година 



                                                                                           

43 
 

 
Слика 2.31. Просечна месечна концентрација на CO во Скопје во 2004 година10 

 

 
Слика 2.32. Просечна месечна концентрација на PM10 во Скопје во 2005 година11 

                                                 
11 Годишен извештај за 2005 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2006 година 
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Слика 2.33. Просечна месечна концентрација на CO во Македонија во 2005 година11 

 

 
Слика 2.34. Просечна месечна концентрација на PM10 во Скопје во 2006 година12 

                                                 
12 Годишен извештај за 2006 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2007 година 
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Слика 2.35. Просечна месечна концентрација на CO во Скопје во 2006 година12 

 

 
Слика 2.36. Просечна годишна концентрација на PM10 во Македонија во 2007 година13 

 

                                                 
13 Годишен извештај за 2007 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2008 година 
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Слика 2.37. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2007 година13 

 

 
Слика 2.38. Максимални дневни осумчасовни средни вредности за CO во Македонија во 2007 

година13 
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Слика 2.39. Просечна годишна концентрација на PM10 во Македонија во 2008 година14 

 

 

 
Слика 2.40. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2008 година14 

 

                                                 
14 Годишен извештај за 2008 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2009 година 



                                                                                           

48 
 

 
Слика 2.41. Просечна годишна концентрација на PM10 во Македонија во 2009 година15 

 

 
Слика 2.42. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2009 година15 

 

                                                 
15 Годишен извештај за 2009 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2010 година 
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Слика 2.43. Просечна годишна концентрација на PM10 во Македонија во 2010 година16 

 

 
Слика 2.44. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2010 година16 

                                                 
16 Годишен извештај за 2010 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2011 година 
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Слика 2.45. Сезонска дистрибуција на концентрациите на PM10 во Македонија во 2010 година16 

 

 
Слика 2.46. Месечна дистрибуција на концентрациите на PM10 во Македонија во 2010 година16 
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Слика 2.47. Просечна годишна концентрација на PM10 во Македонија во 2011 година17 

 

 
Слика 2.48. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2011 година17 

                                                 
17 Годишен извештај за 2011 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2012 година 
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Слика 2.49. Месечна дистрибуција на концентрациите на PM10 во Македонија во 2011 година17 

 

 

 
Слика 2.50. Месечна дистрибуција на концентрациите на PM10 во Македонија во 2012 година18 

 

                                                 
18 Годишен извештај за 2012 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2013 година 
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Слика 2.51. Просечна годишна концентрација на PM10 во Македонија во 2012 година18 

 

 
Слика 2.52. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2012 година18 
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Слика 2.53. Месечна дистрибуција на концентрации на PM2,5 и PM10 на мерно место Центар во 

2012 година18 

 

 
Слика 2.54. Месечна дистрибуција на концентрации на PM2,5 и PM10 на мерно место Карпош во 

2012 година18 
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Слика 2.55. Месечна дистрибуција на концентрациите на PM10 во Македонија во 2013 година19 

 

 
Слика 2.56. Месечна дистрибуција на концентрации на PM2,5 и PM10 на мерно место Центар во 

2013 година19 

 

                                                 
19 Годишен извештај за 2013 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2014 година 
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Слика 2.57. Месечна дистрибуција на концентрации на PM2,5 и PM10 на мерно место Карпош во 

2013 година19 

 
Слика 2.58. Број на надминувања на дневната гранична вредност на PM10 во Македонија во 

2013 година19 

 
Слика 2.59. Максимални дневни осумчасовни вредности на CO во Македонија во 2013 година19 
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Слика 2.60. Просечна годишна концентрација и број на надминувања на дневната дозволена 

концентрација на PM10 во Македонија во 2014 година20 

 

 
Слика 2.61. Годишна дистрибуција на PM2,5 и PM10 на мерна станица Центар во 2014 година20 

                                                 
20 Годишен извештај за 2014 година од обработени податоци за квалитетот на животната средина - 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, 2015 година 
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Слика 2.62. Годишна дистрибуција на PM2,5 и PM10 на мерна станица Карпош во 2014 година20 

 

 
Слика 2.63. Годишна дистрибуција на PM2,5 и PM10 на мерна станица Центар во 2015 година6 

 

 
Слика 2.64. Годишна дистрибуција на PM2,5 и PM10 на мерна станица Карпош во 2015 година6 
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Слика 2.65. Максимални дневни осумчасовни средни вредности за CO во Македонија во 2015 

година6 

 

Од наведеното може да се заклучи дека емисијата на PM10 и PM2,5 е драстично 
изразена во месеците од грејната сезона (од октомври до април), односно постои 
неоспорна врска помеѓу порастот на аерозагадувањето во овие месеци и типот на 
греење користен од граѓаните. Исто така, од прегледот на единствените релевантни 
податоци за емисијата на CO, може да се заклучи дека концентрацијата на CO е над 
дозволената граница во Лисиче додека достигнува критична вредност во мерните 
станици во Ректорат и Гази Баба. 

Оваа крајно лоша состојба со квалитетот на воздухот во Скопје дополнително се 
влошува со појавата на состојба на температурна инверзија. Високите концентрации на 
суспендирани честички се особено негативно изразени во региони како што е скопскиот, 
односно во котлини кај кои се користи несоодветен тип на греење (користење на дрва и 
останати фосилни горива во оргромен број домашни котларници - печки), а поради 
географските предиспозиции на регионот (густо населена котлина заградена со 
планини), како и појавата на феноменот температурна инверзија, отежната е 
циркулацијата на воздухот.  

 

 

2.7 Суспендирани честички како критични загадувачки материи   
 

Највисоките вредности на PM10 и PM2,5 се регистрирани во зимскиот период. За 
време на мирните студени зимски денови, метеоролошката ситуација позната како 
температурна инверзија предизвикува отсуство на циркулација на воздухот и епизоди 
на акумулација и високи концентрации на овие загадувачки супстанци. 

Врз основа на следењето на измерените податоци може да се констатира дека 
концентрациите на PM10 и PM2,5 честичките се критични на сите мерни станици во 
Скопскиот регион. Најзначен удел во емисиите на честичките има греењето на 
домовите и административните капацитети со цврсти органски горива (дрва), 
особено при користење на стари, неефикасни и несоодветно одржувани печки 
и пратечки инсталации. Дополнителен  проблем е и фактот што поседувајќи и 
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користејќи печки за согорување дрва, голем број несовесни граѓани имаат 
можност и користат како цврсто гориво и разни отпадни материјали како 
иверки, лакиран мебел, пластични материјали, врати и прозорци, гуми, 
шински прагови, стари алишта итн. 

Според анализата на определување на уделот на различни извори на 
загадување во Карпош (Скопје), изработена во рамките на твининг проектот на 
МЖСПП и Финскиот институт за метеорологија: 

За PMF анализата се тестирани осум решенија (извори) за  PMF фактори (слика 
2.66). Овие осум извори се: 

1) Почва (Ф1); 
2) Сообраќај (Ф2);  
3) Морска сол (Ф3);  
4) Согорување биомаса (Ф4);  
5) Сулфатни соли (Ф5); 
6) Индустрија (Ф6); 
7) Нитратни соли (Ф7) и  
8) Прекуграничен пренос на загадувачките сусптанци (LRT) (Ф8).   
 

Првиот фактор (Ф1) вклучува типични компоненти на почвата: алуминиум, 
железо, манган, кобалт како и хром (почва и извори од индустрија) и арсен, цинк, олово 
и ванадиум кои се типична појава од индустриските извори. Овој извор е наречен почва, 
но исто така може да содржи одредено индустриско загадување, односно загадена 
почва. Според сликата на CPF, изворот почва е насекаде околу станицата, што е 
очекувано.  20% од загадувањето на PM10 доаѓа од изворот почва.  

Факторот 2 го  опфаќа најголемиот дел од бензенот, како и азот моноксид и азот 
диоксид. Другите компоненти вклучуваат хром, железо, никел (нафта), ванадиум 
(нафта) и јаглерод моноксид (горење), како и калциум и мали количества полицикични 
ароматични јаглеводород. 

Ф2 е именуван како сообраќај. Изворите на сообраќај според CPF доаѓаат од 
сите четири страни околу станицата, но со најголемо влијание од исток (сообраќајот во 
Скопје). Сообраќајот има удел од 20% во масата на PM10 честичките. 

Факторот 3 содржи најголем дел од натриумот, половина од магнезиумот и една 
третина од целиот хлор. Ова е јасен извор на морска сол, но учеството на овој фактор 
е незначителен (0,3%) од вкупната маса на PM10. 

Факторот 4 во најголем дел содржи полициклични ароматични јаглеводороди,  
како и јаглерод моноксид, црн јаглен, калиум и никел. Ова јасно го индицира изворот 
горење биомаса. Овој фактор придонесува со една третина (32%) од  вкупната маса 
на загадување со PM10 честички и доаѓа од околината на станицата во Карпош, а 
се однесува на греење во домаќинствата. При споредбата на овој фактор со 
временските серии на левоглукосан и МА, може да се забележи дека резултатите од 
моделот го следат  трендот на податоците за левоглукосан и МА (слики 9 и 10) и имаат 
релативно добра корелација (r2 = 0,62 и 0,65 на сликите 13a и 13b). Ова, независно од 
K+ и b(a)p, дополнително го потврдува толкувањето на овој фактор како фактор на 
горење биомаса. 
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Слика 2.66. PMF фактори, временски серии на податоци и CPF графици за податоците од 

Карпош 

 

Факторот 5 содржи амониум сулфат со помали количества на азот диоксид, 
бензен, алуминиум, арсен и кобалт. Овој извор е наречен извор на сулфатни соли и 
содржи амониум сулфат, кој претставува секундарна  загадувачка  супстанца  од  
реакцијата на сулфур диоксидот со амонијакот во загадениот воздух. Овој  секундарен 
извор има удел од 7% во масата на PM10. Главната насока на овој извор е запад, кој 
може да вклучува извор богат со сулфур лоциран подалеку од западната страна на 
станицата во Карпош. 

Факторот 6 го опфаќа најголемиот дел од кадмиумот и оловото, и опфаќа голем 
удел од јаглерод моноксидот и NO. Исто така содржи и некои потешки соединенија на 
полицикличните ароматични јаглеводороди. Овој фактор е идентификуван како 



                                                                                           

62 
 

фактор индустрија кој има удел од 18% во вкупното загадување со PM10, со 
потенцијални извори во северниот сектор и делумно во источниот сектор на станицата 
во Карпош. 

Факторот 7 го опфаќа секундарниот амониум нитрат и амониум сулфат, како и 
одредено количество хлор и  други јони. Овој извор е наречен извори на нитратни соли, 
кој има само 2% удел во вкупната маса на PM10, а изворите се распространети насекаде 
околу станицата со исклучок на западниот сектор. 

Факторот 8 го вклучува најголем процент на озон (91%), како и мал дел сулфур 
диоксид, азот диоксид, бензен и алуминиум. Овој фактор го претставува изворот 
Далекусежен прекуграничен пренос на загадување на воздухот, каде озонот се 
формира при фотохемиски реакции во загадениот воздух. Концентрациите се  повисоки 
во текот на летото и насоката на изворот е секаде околу станицата, но главно доаѓа од 
југ. Овој фактор има мал удел во масата на суспендирани честички (2%). 

 
Слика 2.67. Графикони за PM2,5, PM10, бензо(а)пирен и кадмиум од Карпош PMF 
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2.8 Последици од постоечката состојба со загадувањето на воздухот 
 

Како што е наведено и прикажано согласно мерењата на Министерството за 
животна средина и просторно планирање во претходното поглавје, загадувањето на 
воздухот во градот Скопје е посебно изразено во месеците од грејната сезона, кога 
доаѓа до драстично зголемување на емисијата на тврди честички. На сликите 2.68 и 2.69 
се дадена мапи на најзагадени градови во Европа согласно извештај на Европската 
агенција за животна средина, според која концентрацијата на PM10 и PM2,5 честичкките 
во Скопје е меѓу највисоките во Европа21. 

 
Слика 2.68. Концентрации на PM10 во 2013 година во Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Air quality in Europe-2015 report - Еuropean Environment Agency, 2015 година 
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Според емисијата на PM2,5 честичките, Скопје исто така е во самиот врв на 
најзагадени градови во Европа. 

 

 
Слика 2.69. Концентрации на PM2,5 во 2013 година во Европа 

 

Дополнително се напоменува дека согласно истиот извештај, дозволената 
емисија на CO во европски рамки не била надмината на ниту едно место освен на мерна 
станица во Македонија.  

 

 

2.8.1 Економски последици од аерозагадувањето во Скопје 
 

Согласно наведеното во претходното поглавје, неоспорно главен причинител на 
емисијата на тврди честички (PM10 и PM2,5) е користењето на дрвата како огревно 
средство во месеците од грејната сезона. 

Според заеднички извештај од Светската Банка (World Bank), Институтот за јавно 
здравје на Република Македонија и Медицинскиот Факултет - Скопје22 загадувањето со 
тврди честички предизвикува годишни здравствени трошоци во износ од 253.000.000 €, 
односно околу 3,3% од македонскиот бруто-домашен производ (БДП). Од овие трошоци, 
околу 45%, или 113.000.000 € отпаѓаат на Скопје.  

 

                                                 
22 Estimating health impacts and economic costs of air pollution in the Republic of Macedonia - The World Bank; 
Institut of public health - Skopje; Medical Faculty - Skopje, 2015 година 
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Овие трошоци претставуваат директни трошоци поврзани со трошоци за лекови 
и лекарски услуги, како и изгубени работни денови (односно намален работен капацитет 
на работниците) поради неодењето на работа и смрт на 1.350 луѓе годишно. Прегледот 
на економските штети од загадениот воздух во Македонија е прикажан на табелата 2.12: 

 
Табела 2.12. Економски последици од загадувањето на воздухот во Република Македонија 

 
 

Во извештајот се наведува дека намалување од само 1 μg/m3 на концентрацијата 
на PM10 и PM2,5, би довело до заштеда од 34.000.000 €/годишно. Во прилог е дадена 
пресметковна табела (табела 2.13), на која е прикажана евентуалната вкупна апсолутна 
заштеда, и заштедата во однос на БДП доколку се оствари намалување на емисијата 
на тврдите честички: 

 
Табела 2.13. Економски заштеди од евентуално намалување на емисијата на суспендирани 

честички 
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Во извештај изработен од Светската Здравствена Организација (World Health 
Organisation), Европската Унија (European Union) и Организацијата за економска 
соработка и развој (Organisation for economic co-operation and development),23 направено 
е квантифицирање на економските последици од предвремената смртност на граѓаните 
на Македонија поради загадувањето со воздухот. Извештајот е конкретно насочен кон 
ефектите на загадувањето со PM честички поради „најизразеното штетно влијание и 
долгорочните здравствени последици“.  

Според студијата, годишно во Македонија умираат околу 3.800 луѓе поради 
загаденоста на воздухот предизвикана од РМ честичките. Од овие 3.800 смртни случаи 
годишно, 1.700 смртни случаи се предизвикани од загаден надворешен воздух, додека 
2.100 смртни случаи се предизвикани од загаден внатрешен воздух, односно граѓаните 
кои користат дрво и останати нееколошки огревни средства исто така се изложени на 
загаден воздух во своите домови. Во табелата 2.1423 е даден преглед за бројот на 
предвремено починати лица во Европа од загаден воздух. 

 
Табела 2.14. Број на предвремено починати лица во Европа поради загадувањето на воздухот 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Economic cost of the health impact of air pollution in Europe - World Health Organization, European Union and 
Organisation for Economic Cooperation and Development, 2015 година 
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Со сведување на вкупниот број на предвремено починати лица, со вкупниот број 
на жители во државата сведени на 100.000 жители, се добива графикот 2.70 според кој 
Македонија е втора најзасегната држава во Европа согласно овој морбиден параметар. 

 

 
Слика 2.70. Предвремена смртност во Европа поради аерозагадување 

 

Оваа предвремена смртност доведува до економски последици кои покрај 
директните трошоци поврзани со здравствени услуги ги опфаќаат и индиректните 
неостварени трошоци на починатите лица, односно пари кои тие би ги потрошиле 
доколку би останале живи, како и помал остварен бенефит/приход на работодавачите 
поради губењето на работникот. Во прилог е дадена табела (табела 2.15)23 за 
апсолутните економски трошоци, како и трошоците сведени во проценти од бруто-
домашниот производ по паритет на куповна моќ (GDP-PPP) на државите: 
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Табела 2.15. Апсолутни и релативни трошоци предизвикани од аерозагадувањето во Европа 

 
 

Директните и индиректни економските последици наметнати од предвремената 
смрт на 3.800 предизвикана од огромната концентрација на суспендирани честички, се 
проценува на околу 5.000.000.000 $ годишно, односно 20% од БДП-ПКМ (бруто-
домашен производ сведен на паритет на куповна моќ).  

Морбидните податоци за здравствените последици од загадениот воздух во 
Македонија се потврдуваат и во извештај на Европската агенција за животна средина 
(European Environment Agency). Според овој извештај21, здравствените последици од 
аерозагадувањето се евалуираат со примена на параметарот „години на изгубен живот 
(years of life lost - YLL)“ - кој се дефинира како потенцијално загубени години од животот 
предизвикани од предвремена смрт. Тие претставуваат проценка за дополнителните 
години за кои личноста би живеела доколку не би дошло до предвремена смрт. Овој 
параметар во предвид ја зема возраста на која дошло до смрт, давајќи поголема 
„тежина“ на смртноста на помлади години во однос на смртноста на постари години. 
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Табела 2.16. „Години на изгубен живот“ во Европа предизвикани од аерозагадувањето 
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Аналогно на предвремената смртност, Македонија е втора најзагрозена држава 
во Европа по години на загубен живот на сите засегнати граѓани поради причини 
поврзани со аерозагадувањето. 

 

 
Слика 2.71. „Години на загубен живот“ во Европа предизвикани од аерозагадувањето 

 

 

 

2.9 Завршни коментари за влијанието на одделни фактори врз 
аерозагадувањето 

 

Емисии на цврсти честички 
Може да се заклучи дека емисиите на цврсти честички, токму во периодот на 

грејната сезона се драстично зголемени поради процесите на греење во домаќинствата 
и во други објекти, за кои се употребува цврсто гориво (главно огревно дрво и сл.). 
Ситуацијата дополнително се влошува заради фактот дека голем дел од корисниците 
на огревно дрво користат релативно стари и неефикасни уреди за согорување (печки и 
шпорети). 

Во истиот период во Скопската котлина, честа е појавата на палење на стрништа 
и ѓубре од земјоделските површини, кои дополнително придонесуваат кон зголемување 
на емисијата на цврсти честички и други штетни материи. 

Условите во сообраќајот во зимскиот период диктираат режим на работа на 
возилата кој е еколошки неповолен и продуцира поголемо количество на цврсти 
честички, особено при возење на мали релации и во услови на сообраќаен метеж. 
Сепак, транспортниот сектор е доминантен загадувач во емисиите на азотни оксиди и 
делумно јаглерод моноксид. 

 
Атмосферски услови 

Зголеменото ниво на концентрации на цврсти честички во воздухот во градот 
Скопје, во зимскиот период, во огромна мерка се должи на појавата на температурната 
инверзија. Оваа појава ги држи долните слоеви на воздух затворени и не дава можност 
емисиите кои се создаваат во градот да се дистрибуираат повисоко во атмосферата.  
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Урбанистички услови 
Дополнително, згуснетите урбанистички решенија, зголемениот број на жители и 

други последици од неприродното растење на градот, придонесуваат создадените 
емисии на цврсти честички и други штетни материи, потешко да бидат „исплакнати“ од 
слабите ветрови во градот. 

 

Одржување 
Концентрациите на цврстите честички дополнително се зголемени со нивното 

континуирано ре-емитување од улиците, тротоарите, земјените површини и слично каде 
се наталожуваат.  

 

Од горенаведеното може да се заклучи дека главен причинител на 
аерозагадувањето во Скопје во зимскиот период е несоодветниот тип на греење. 
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3 АКТУЕЛНА СОСТОЈБА ВО ПОГЛЕД НА СНАБДУВАЊЕТО СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО СКОПЈЕ 

 
3.1 Снабдување со топлинска енергија – постоечка состојба и 

перспективи 
 

Градот Скопје според територијалната поделба се карактеризира со урбан 
градски и приградски дел. Системите за снабдување со топлинска енергија (греење) во 
тие делови значително се разликуваат и зависат од големината на топлинскиот конзум 
изразен во MW/km2.  

Според резултатите од пописот (слика 3.1)24 одржан во 2002 година, граѓаните 
на Скопје ги користат следните типови на греење: 

 
Слика 3.1. Грејна структура на Скопје во 2002 година 

 
Според добиените резулати од спроведена анкета на територијата на градот 

Скопје во 2013-та година, направена на барање на Градот од страна на општините во 
градот Скопје, при која беа опфатени 166.335 домаќинства, граѓаните користат различни 
системи за снабдување со топлинска енергија (греење). Резултатите од спроведената 
анкета за Скопје по општини прикажани се во Табела 3.1 и дијаграмите на слика 3.2 и 
3.3. 

 
 

 

 

                                                 
24 Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија - Книга 3 - Државен завод 
за статистика, 2002 година 
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Табела 3.1. Процентуална застапеност на системите за греење во општините во Скопје 

Општина 

Тип на греење  % 

Централен 
топловоден 

систем 
Дрва Јаглен Нафта (масло 

за ложење) 
Природен 

гас 
Електрична 

енергија 

Гази Баба 23,7% 0,7% 0,083% 0,13% 0,0% 25,3% 

Центар 95,6% 1,4% 0,007% 0,1% 0,0% 2,9% 

Карпош 33,7% 13,9% 0,0% 30,3% 0,0% 22,0% 

Аеродром 68,0% 6,0% 0,09% 3,3% 0,1% 21,9% 

Кисела Вода 17,6% 44,4% 2,1% 2,9% 1,2% 31,8% 

Чаир 5,8% 46,6% 0,0% 0,0% 0,0% 47,6% 

Ѓорче Петров 2,0% 68,9% 4,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Бутел 1,6% 54,0% 0,8% 0,8% 0,0% 42,7% 

Сарај 0,0% 94,5% 0,9% 1,0% 0,01% 3,5% 

Шуто Оризари 0,0% 90,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 

Град Скопје 28,6% 40,4% 0,9% 6,9% 0,2% 23% 

 

 

централен 
топловоден 

систем 23,7%

дрва; 50,7%

јаглен; 0,1%

нафта; 0,1%

гас; 0,0%

електрична 
енергија; 25,3%

Општина Гази Баба

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија
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централен 
топловоден 

систем 95,6%

дрва
1,4%

јаглен
0,0%

нафта
0,1%

гас
0,0%

електрична 
енергија

2,9%

Општина Центар

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија

централен 
топловоден 

систем 33,7%

дрва
13,9%

јаглен
0,0%

нафта
30,3%

гас
0,0%

електрична 
енергија
22,0%

Општина Карпош

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија

централен 
топловоден 

систем 68,4%
дрва
6,0%

јаглен
0,1%

нафта
3,3%

гас
0,1%

електрична 
енергија
22,0%

Општина Аеродром

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија
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централен 
топловоден 

систем 17,6%

дрва
44,4%јаглен

2,1%

нафта
2,9%

гас
1,2%

електрична 
енергија
31,8%

Општина Кисела Вода

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија

централен 
топловоден 
систем 5,8%

дрва
46,6%

јаглен
0,0%

нафта
0,0%

гас
0,0%

електрична 
енергија
47,6%

Општина Чаир

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија

централен 
топловоден 
систем 2,0%

дрва
69,0%

јаглен
4,0%

нафта
0,0%

гас
0,0%

електрична 
енергија
25,0%

Општина Ѓорче Петров

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија
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Слика 3.2. Процентуална застапеност на системите за греење по општини во Скопје 

централен 
топловоден 
систем 1,6%

дрва
54,1%

јаглен
0,8%

нафта
0,8%

гас
0,0%

електрична 
енергија
42,7%

Општина Бутел

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија

централен 
топловоден 
систем 0,0%

дрва
94,6%

јаглен
0,9%нафта

1,0%
гас

0,0%
електрична 

енергија
3,5%

Општина Сарај

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија

централен 
топловоден 
систем 0,0%

дрва
90,2%

јаглен
0,0%нафта

0,0%
гас

0,0%

електрична 
енергија

9,8%

Општина Шуто Оризари

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија



                                                                                           

78 
 

 
Слика 3.3. Процентуална застапеност на системите за греење во Скопје 

  

Од претходната табела 3.1 и дијаграмите прикажани на слика 3.1, 3.2 и 3.3 може 
да се потенцира огромната употреба на нееколошките горива (главно дрвата и 
нафтата), како и фактот дека нивниот удел е зголемен споредено со ситуацијата во 2002 
година, пред се на сметка на намалување на уделот на централниот топловоден систем 
и користењето на електричната енергија. 

Дополнително може да се види дека начинот на греење (системите за греење) 
по општини во Скопје многу се разликува во одредена општина и варира во зависност 
од повеќе фактори, како што се: урбанизацијата (колективни и индивидуални објекти), 
социо-економските карактеристики на одреден регион, степенот на изграденост на 
одредени системи за греење и др. Имено, во општините Центар и Аеродром, со голем 
број на колективни згради, во најголем процент се користи централниот топловоден 
систем, а помал процент друг вид на греење. Во Општината Карпош каде постојат густо 
насeлени делови (голем број на колективни објекти), но и делови со мала густина на 
населеност (индувидуални објекти), во најголем процент се користи системот за 
централниот топловоден систем, но не е занемарлив процентот и на другите системи 
за греење. Во општините Чаир и Бутел во најголем процент се користат системи за 
греење кои согоруваат огревно дрво, а голем процент зафаќаат и ситемите за греење 
со електрична енергија. Во другите општини од градот Скопје може да се забележи дека 
во најголем процент се застапени системите за греење кои согоруваат огревно дрво, а 
во помал процент се застапени другите системи за греење. 

Од таб. 3.1 и дијаграмот прикажан на сл. 3.3 може да се види дека на ниво на 
град Скопје во најголем процент се применуваат системите за греење кои согоруваат 
огревно дрво (40,4%), а потоа следи централниот топловоден систем (28,6%), 
системите на електрична енергија (23%), нафта за ложење (лесно масло за горење) 
(6,9%), јаглен (0,9%) и природен гас (0,2%).  

Во последниот статистички преглед за потрошувачка на енергенти во 
домаќинствата за 2014 година изработен од Државниот завод за статистика на 
Република Македонија од декември 2015 година25, за Скопскиот регион, може да бидат 
извлечени одредени податоци за процентуалната застапеност на одреден систем за 
греење во домаќинствата, потрошеното количество на различни енергенти и 
потрошеното количество на различен вид енергија. Овие податоци се прикажани во таб. 

                                                 
25 Потрошувачка на енергенти во домаќинствата 2014 - Државен завод за статистика, 2015 година 

централен 
топловоден 

систем 28,6%

дрва
40,4%

јаглен
0,9%

нафта
6,9%

гас
0,2%

електрична 
енергија
23,0%

Скопје

централен топловоден систем дрва јаглен нафта гас електрична енергија
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3.2 и дијаграмот прикажан на сл. 3.3. Од овие податоци може да се види дека во 
Скопскиот регион најголем процент од домаќинствата користат електрична енергија 
(38,1%) и системи кои согоруваат огревно дрво (32,32%), а потоа следи централниот 
топловоден систем (28,79%), додека другите системи за греење се застапени во многу 
помал процент.  

 

Табела 3.2. Број на домаќинства и тип на греење на домаќинствата во Скопскиот регион за 
2014 год. 

Вид на греење 
Број на 

домаќинства 
Учество на 

домаќинства 

% 

Централен топловоден 
систем 46.590 28,79 

Електрична енергија 61.662 38,10 

Огревно дрво 52.312 32,32 

Пелети, брикети 860 0,53 

Дрво од овошни насади или 
друг вид растителен отпад -  

Јаглен 149 0,09 

Нафта за ложење 15 0,01 

Течен нафтен гас 253 0,16 

Природен гас - - 

Вкупно 161.841 - 

 
Слично како и претходните статистички податоци, така и овој го потврдува 

големото учество на дрвото како топлински извор. Тоа се потврдува со бројот на уреди 
за греење во домаќинствата во Скопскиот регион (слика 3.4), според кој вкупниот број 
на печки на цврсти и течни горива е 64.373, односно околу 40% од домаќинствата во 
Скопскиот регион имаат печка на цврсто или течно гориво.  Мал број на домаќинства се 
греат на нафта за ложење (вкупно 15 домаќинства во цел Скопски регион). Поради овој 
податок и поради фактот дека статистичката база е направена со анкета на 0,45% од 
домаќинствата, точноста на податоците на овој извештај мора да се земат со одредена 
доза на резерва. 

На слика 3.4 е даден приказ на процентуалната застапеност во зависност од 
поседуваниот уред за греење кај домаќинствата во Скопскиот регион кој може да биде 
основен или додатен топлински извор25. 
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Слика 3.4. Процентуална застапеност во зависност од поседуваниот уред за греење кај 

домаќинствата за Скопскиот регион за 2014 год. 

 

Вкупниот топлински конзум на градот Скопје се проценува на околу 1.200 МWt. 
Тој топлински конзум во најголем дел се покрива со уреди кои согоруваат огревно дрво, 
користење на централните топловодни системи и употреба на грејни уреди кои користат 
електрична енергија (анализа во претходниот текст).  

 

Користење на дрва како топлински извор за греење  
 

Од статистичкиот преглед за потрошувачка на енергенти во домаќинствата за 
2014 година бр. 6.4.15.03.836, изработен од Државниот завод за статистика на 
Република Македонија во декември 2015 година25, може да се види дека во Скопскиот 
регион се потрошени значителни количини на огревно дрво за загревање на 
домаќинствата во 2014 год. (слика 3.5). Прикажаните количини на потрошено огревно 
дрво во Скопскиот регион се најголеми во РМ и изнесуваат над 190.000 m3 (околу 
230.000 - 280.000 m3) во 2014 год.   
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Вкупно потрошено огревно дрво 
m3 

 

 

Слика 3.5. Вкупно потрошено огревно дрво во домаќинствата во РМ за 2014 год25 

 

Oбемното користење на дрва за греење на домаќинствата може да се објасни со 
следните причини: 

- Дрвото традиционално во минатото е главен топлински извор во урбаните 
средини, а жителите тешко ги менуваат своите навики во поглед на 
греењето; 

 

- Граѓаните го користат дрвото за греење, но во исто време и ја користат 
топлината и за готвење; 

 

-     Дрвото подлежи на државни субвенции и постигнува нереално ниска цена во 
државните складишта. Имено, цената во државните складишта е до 50% 
пониска од цената во приватните складишта; 

 

-     Дел од граѓаните немаат алтернативен тип на греење поради непостоење на 
централен топловоден систем во одредени региони од градот;  

 

-     Присутно е мислењето дека дрвото е најевтин извор на топлина. 
 

Негативни страни од примената на дрвото за греење се: 

- При процесот на согорување се создаваат високи емисии на поголем број 
штетни материи во воздухот (цврсти честички, јаглерод моноксид, тешки 
метали, диоксини, фурани, сулфурни оксиди, азотни оксиди и др.) и спаѓа во 
групата на нееколошки горива; 

- При растење на дрвото со процесот на фотосинтеза се создава кислород 
неопходен за живот на планетата;  

- Појавата на непланирана и незаконска сеча предизвикува опустошување на 
насадите на дрвја и е причина за појава на геодеформитети (ерозија) на 
почвата; 

- Дрвото наоѓа широка примена и е незаменливо како суровина во други 
индустриски гранки; 
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- Уредите за согорување на дрвото имаат ниски коефициенти на полезно 
дејство (КПД), односно ниска ефикасност (старите печки имаат ниска 
ефикасност, додека новите котли се поефикасни); 

- Потребен е секојдневен ангажман за манипулирање со дрвото на едно или 
повеќе лица; 

- Процесот на согорување е некомотен поради потребната претходна 
подготовка на дрвото, негов транспорт до уредот за согорување, негово 
складирање, нецелосно согорување и релативно големи количини на пепел 
и др. 

- Економската оправданост на употребата на дрвото како гориво за греење не 
е толку еднозначна, односно дрвото не е евтино гориво како што се мисли и 
зависи од ефикасноста на уредот за согорување (табела 3.3). 

 

Од претходно прикажаните недостатоци, може да се извлече заклучок дека 
дрвото не е поволно да се користи како суровина (гориво) за греење на објекти. 
Последната наведена причина, односно широко распространетото мислење дека 
дрвото е евтин енергенс е една од клучните причини за неговата голема примена. Во 
прилог е дадена куса пресметка за реалната специфична цена на чинење на kWh 
топлинска енергија на огревно дрво (табела 3.3): 

 
Табела 3.3. Специфична цена на енергија на огревно дрво во зависност од ефикасноста на 

уредот за согорување 
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Од пресметката се заклучува дека цената на корисната енергија добиена од 
дрвото при користење на уреди за согорување со различна ефикасност од 50-80% (КПД 
– коефициент на полезно дејство) изнесува од 3,94÷2,46 МКД/kWh и ја надминува 
цената од важечките тарифи на централниот топловоден систем и ниската тарифа на 
електричната енергија. Во оваа цена не се земени во предвид трошоците за чистење на 
оџаците чија динамика е регулирана со „Правилник за одржување во исправна состојба 
на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водно 
греење, огништата - котли за греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски 
постројки“ донесен од Дирекцијата за заштита и спасување, кои дополнително би ја 
зголемиле специфичната цена на топлинската енергија добиена од дрвото (оџаците 
треба да се чистат два пати во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење). 

 
Користење на централните топловодни системи 

 

Вкупниот топлински конзум приклучен на централните топловодни системи во 
Скопје изнесува околу 470-480 MWt.  

Најголем централен топловоден систем е оној со кој оперира Балкан Енерџи Груп 
(БЕГ) АД - Скопје во кој се приклучени активни потрошувачи со вкупна моќност од 450 
MW и исклучени корисници (можно брзо вклучување во системот само со отворање на 
вентилите) со моќност од 100 MW. Во системот на БЕГ функционираат 2 топлани (TO 
11 Октомври е конзервирана) и 1 комбинирана термо - енергетско постројка (ТЕП) на 
различни локации во градот (таб 3.4). 

 
Табела 3.4. Карактеристики на централниот топловоден систем на БЕГ АД – Скопје 

Балкан Енерџи 
Груп АД - Скопје 

Инсталирана 
моќност 

 

 

MWt 

Планирано 
зголемување 
на моќноста 

 

MWt 

Приклучен 
топлински 

конзум 
(потрошувачи) 

MWt 

Вкупен 
топлински 

конзум (активен 
и неактивен) 

MWt 

TO Исток 280 20   

ТО Запад 170 10   

ТО 11 Октомври 30 -   

ТЕ-ТО 160 20   

Вкупно 640 50 450 550 

 
Овој систем на град Скопје датира од 1965 година и во текот на годините е 

континуирано прошируван. Во моментот дистрибутивната мрежа ја управува БЕГ АД - 
Скопје со договор за користење потпишан со Акционерското друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за републиката - 
Скопје. Вкупната изградена должина на дистрибутивната топловодна мрежа (доводен и 
повратен цевковод), која е сопственост на Република Македонија, изнесува околу 200 
km26. Потстаниците во објектите се сопственост на објектите заедно со приклучокот на 
објектот од последната шахта до објектот. Услугата за греење се плаќа врз основа на 
измерената испорачана енергија на влезот на објектот.  

                                                 
26 Годишен извештај 2015 год - Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, 2016 година 
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Производството на топлина во топланите се реализира во котли кои користат 
природен гас како извор на енергија, како и во когенеративната постројка ТЕ-ТО АД - 
Скопје која има електричен/топлински капацитет од 220/160 MWe/MWt и исто така 
користи природен гас како гориво. 

Овој систем претставува заокружена техничко-технолошка целина и се состои 
од три меѓусебно поврзани потсистеми: 

• извори на топлинска енергија; 
• дистрибутивна мрежа; 
• топлински станици. 
 

Централниот топловоден систем е двоцевен при што топлинските станици во 
поголем дел се со директен и помал дел со индиректен систем, односно топлински 
станици опремени со топлински изменувач.  

Регулацијата на топловодниот систем е квалитативно-квантитативна, односно во 
зависност од надворешната температура се менува температурата и протокот на 
водата во системот. 

Дистрибуцијата на топлоносителот до потрошувачите се врши низ 
дистрибутивната цевна мрежа, преку доводен цевковод, а по предавањето на 
енергијата на потрошувачите, истиот, низ повратен цевковод, се враќа на повторно 
загревање во топланите. Циркулацијата на топлоносителот низ дистрибутивниот систем 
(од топланите до топлинските станици и назад) се врши со пумпи лоцирани во 
топланите, како и со препумпни станици поставени на неколку точки во мрежата. 

Важен елемент од дистрибутивниот систем е топлинската станица. Топлинските 
станици се дел од дистрибутивниот систем кој се надоврзува на дистрибутивната 
мрежа. Тие се состојат од примарен и секундарен дел каде се врши регулација на 
влезните параметри на топлоносителот (температура и притисок) пред влезот во 
грејната инсталација на потрошувачот и мерење на испорачаната топлинска енергија 
на мерно место. Постојат два начина на испорака на енергијата во топлинските станици 
– со директен систем и со индиректен систем. Кај топлинските станици со директен 
систем, регулацијата се остварува со мешање на повратната вода од грејната 
инсталација на корисниците и доводната вода од дистрибутивната мрежа, со што 
водата која циркулира низ дистрибутивната мрежа е истата која циркулира и низ 
внатрешната инсталација. Кај топлинските станици со индиректен систем, преносот на 
топлинска енергија од дистрибутивната мрежа на потрошувачите се врши преку 
топлиноизменувач, односно со целосно издвојување на водата која циркулира низ 
дистрибутивната мрежа и водата која циркулира низ внатрешната инсталација. 

Во согласност со стратешката определба за развој на дистрибутивниот систем, 
новите топлински станици се изработуваат исклучиво како индиректни системи т.е. со 
топлиноизменувач (загревател на топла вода). 

Големо внимание се посветува на намалување на загубите при преносот на 
топлинската енергија од топланите до топлинските станици. Поради тоа, континуирано 
се врши реконструкција и санација на старите цевководи, и се поставуваат нови со 
предизолирани цевки, со подобри карактеристики. За откривање на истекување и 
сигнализација, во изолацијата на овие цевки се вградени метални проводници. 
Металните проводници вообичаено се од бакар или Ni/Cr и како голи жици се 
инкорпорирани во термичката изолација по должина на цевката (слика 3.6).  
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Слика 3.6. Предизолирани цевки 

  

Во случај на истекување на топлинскиот медиум или на надворешно оштетување 
на пластичната обвивка и навлегување на влага во изолацијата, лоцирањето на 
дефектот се врши со мерење на отпорот на металните проводници. Течењето од 
дистрибутивната мрежа се лоцира со помош на соодветна апаратура или мануелно, со 
инструмент со слушалки. 

Техничките карактеристики на дистрибутивниот систем се: 

• Дистрибутивен систем на цевководи – двоцевен; 
• Должина на дистрибутивната мрежа – Табела 3.8; 
• Температурен режим на примарна страна – 110/65 °С; 
• Номинален притисок – 16 bar. 

 
Табела 3.5. Должини на дистрибутивната топловодна мрежа управувана од БЕГ 

 
 

Втор значаен централен топловоден систем е подружницата Енергетика на А.Д. 
ЕЛЕМ со две парни турбини (вкупна моќност од 30-тина MWе) и парни котли со вкупна 
инсталирана моќност од 96 MW. Користено гориво е природен гас (таб. 3.6).  

 
Табела 3.6. Карактеристики на централниот топловоден систем на ЕЛЕМ – Енергетика 

ЕЛЕМ 
Енергетика 

 

 

Инсталирана 
моќ 

 

MWt 

Приклучена 
топл. моќ 

 

MWt 

Топлинска моќ 
(типична година)  

 

MWt 

Планирано 
зголемување на моќта 

 

MW 

Маџари  15 10,2  

Автокоманда  25 17,0  

Железара  10 6,8  

Вкупно 96 50 34 60-140 
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ЕЛЕМ Енергетика претставува подружница на АД ЕЛЕМ која е изградена во 1967 
година за да овозможи комплетно снабдување со електрична енергија, технолошка 
пареа и врела вода за греење на потрошувачите во состав на Рудници и Железарница 
Скопје. Нејзините капацитети се состојат од три парни котли со вкупна моќност од 96 
MWt, и две парни турбини со електричен капацитет од вкупно 15 MW (10,5 MW после 
реконструкцијата). Двете турбини се модифицирани во противпритисни, односно 
кондензаторот е заменет со изменувач на топлина во кој се загрева водата од 
топловодниот дистрибутивен систем, но во моментот само едната е поврзана на 
дистрибутивниот систем. Котлите согласно проектните параметри се од типот на 
енергетски котли со можност за на мазут или природен гас. Во моментот работат на 
природен гас како извор на енергија. Приклучениот топлински конзум на прагот на 
потрошувач изнесува околу 50 MW. Дистрибутивниот систем е во сопственост на ЕЛЕМ 
Енергетика и е со должина од околу 38 km27. 

Дополнително, на системот на ЕЛЕМ Енергетика е приклучен и независниот 
производител КОГЕЛ со инсталирана електрична/топлинска моќност од 30/13 MW. 

Топлана „Скопје Север“ АД Скопје како посебен економски субјект со 
инсталирани 2 котли со вкупен капацитети од 40 - 46 MW на природен гас е оператор на 
централниот топловоден систем во северниот дел од градот. Овој систем е развиен во 
почетокот на 21 век со изградба на топловодната мрежа и топланата. Топланата 
располага со инсталиран топловоден капацитет од 46 MW, а топловодната мрежа е со 
должина од околу 10 km.  

  

Централните топловодни системи за греење имаат низа предности: 

• Намален број на ложишта и оџаци со софистицирана опрема за 
мониторинг  на емисијата на издувни гасови, а со тоа намалено 
загадување; 

• Примената на природниот гас кај овие системи влијае поволно врз 
екологијата; 

• Можност за производство на топлинска енергија во когенеративни 
постројки (комбинирано производство на електрична и топлинска 
енергија) со висока ефикасност (>80%); 

• Ваквите системи се инклузивни, односно овозможуваат користење на 
примарна енергија од различни извори вклучувајќи и обновливи извори 
на енергија (топлински пумпи, биомаса, енергија од ветер, енергија од 
сонце, енергија од отпад итн.); 

• Ваквите системи можат да користат алтернативно гориво (во случајот 
мазут) за гарантирана испорака на топлинска енергија при прекин во 
испораката на природниот гас; 

• Производството на топлина се одвива во мал број објекти кои се под 
постојан мониторинг од стручни лица и чија опрема подлежи на редовно 
сервисирање и модернизирање со што се одржува и зголемува 
нејзината ефикасност; 

• Се избегнува засебната набавка, транспорт, складирање и 
искористување на горивото за секој објект; 

• Поголема економичност и искористување на горивото, односно 
ефикасност од 83 - 88% (до 12% загуба на топлина во мрежата при 

                                                 
27 Годишен извештај на РКЕ - 2015 година 
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постоечкиот топлински конзум и состојба на топлинската мрежа, КПД > 
95% на котелските постројки, во однос на долната топлинска моќ на 
горивото); 

• Отстранување на изворот на топлина од просторот за живеење; 
• Највисок стандард за снабдување со топлинска енергија (висок 

комодитет) со можност од централна регулација; 
• Гарантирана испорака на топлина при проектни услови (-15 °С); 
• Обезбедување на топлинска енергија на поголеми растојанија; 
• Разгранета топловодна мрежа на  поголем дел од територијата на 

градот Скопје; 
• Способност за акумулација на топлинска енергија во мрежата; 
• Централизирана експлоатација и одржување. 

 

Недостаток: 

• Поголеми инвестициски трошоци за изградба и одржување на 
топловодната мрежа.  

 

Користење на електрична енергија за греење 
Примената на електричната енергија за греење во градот Скопје е исто така 

значително голема. Примената на електричната енергија за греење од енергетска 
гледна точка претставува деградација на енергијата. Имено, производството на 
електрична енергија се изведува со трансформација на хемиската енергија на горивото 
во топлинска енергија и потоа во електрична енергија. На тој начин произведената 
електрична енергија во системите за греење повторно се трансформира (деградира) во 
топлинска енергија во уредите за греење со одреден коефициент на полезно дејство. 
Ова значи дека доколку се земе во предвид целиот пат на енергијата (со загубите во 
процесот на производство, дистрибуција и пренос), потребна е речиси четири пати 
поголема примарна енергија за производство на една единица топлинска енергија во 
домаќинствата од електричен извор.  

За греење на објекти се применуваат голем број на различни електрични уреди. 
Карактеристичен пример на уред за загревање на простории е термоакумулационата 
печка, која за загревање на печката може да користи евтина (ноќна) тарифа, а поради 
акумулационата способност процесот на греење може да се одвива во периодите на 
скапата (дневна) тарифа. Втор пример на уреди кои користат електрична енергија се 
топлинските пумпи (клима уредите) кои произведуваат три пати повеќе енергија за 
греење и ладење во однос на потрошената електрична енергија (СОР = 3 податок на 
локално ниво). Овој однос е еден спрема еден при потрошувачка на примарна енергија 
произведена во термо-електрична централа (ТЕЦ) (КПД на ТЕЦ е 30-40%). 

Примената на електричната енергија за греење на објекти ги има следните 
предности: 

• Постоечката цена на електричната енергија во Македонија е нереално 
ниска во споредба со другите држави во Европа; 

• Умерен комодитет при експлоатација на електричните уреди; 
• Едноставна и ефикасна експлоатација во системите за греење; 
• Разгранета и развиена електрична мрежа; 
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Примената на електричната енергија за греење на објекти ги има следните 
недостатоци: 

• Директната примена на системите на електрична енергија во урбаната 
средина е еколошки поволно, но во поглед на потрошувачката на 
примарната енергија овие системи се еколошки неповолни; 

• Цената на уредите варира, односно расте со зголемување на 
ефикасноста  и квалитетот на уредот; 

• При користење на застарени неефикасни електрични уреди постои 
опасност од преоптоварување на капацитетот на дистрибутивниот 
систем.  

 

Поради релативно ниската цена на електричната енергија во Македонија, која 
спаѓа меѓу петте најниски цени во Европа, греењето на електрична енергија широко се 
применува. 

Табела 3.7. Цена на електрична енергија во домаќинства и индустрија во Европа од 2013-15 
година во €/kWh28 

 

                                                 
28 Electricity and gas prices, second half of year, 2013–15 (€ per kWh), Eurostat 
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Ниската цена на електричната енергија се објаснува со фактот дека во 
Македонија, цената на електричната енергија за домаќинствата се смета за социјална 
категорија. 

 

Користење на природниот гас за греење 
 

Со системот за пренос на природен гас управува фирмата ГА-МА АД - Скопје. 
Системот за пренос на природен гас во Република Македонија е дел од рускиот 
транзитен гасовод кој поминува низ Украина, Романија и Бугарија, а наменет е и за 
Турција, Грција, Србија и Црна Гора. Приклучното место на овој систем со бугарскиот е 
на источната граница во месноста Деве Баир. Високопритисниот дел од преносниот 
гасоводен систем е проектиран за физички капацитет од 800 милиони нормални метри 
кубни природен гас годишно при работен притисок од 40 barg. Главната мерна станица 
(ГМС) се наоѓа во месноста Жидилово со капацитет од 240.000 Nm3/h. Работниот 
притисок на природниот гас во изградениот гасовод може да биде до 54 bar со изградба 
на компресорска станица, при што капацитетот ќе се зголеми на 1.200 милиони 
нормални метри кубни природен гас годишно. На линискиот дел се изградени пратечки 
објекти, и тоа отпремно-приемна станица за чистење, 8 блок станици на магистралниот 
систем, 8 блок станици на разводниот систем и систем за катодна заштита. На 
високопритисниот дел постојат 5 главни мерно-регулациони станици (ГМРС). Преку 
овие станици, високо-притисниот дел е поврзан со ниско притисните градски мрежи во 
Крива Паланка, Кратово, Куманово и Скопје. Во истите градови се изградени градски 
гасоводни мрежи со работен притисок од 12 bar. Корисниците преку мерно-регулациони 
станици се поврзани со градските гасоводни мрежи (ГГМ). Во табeлата 3.829 се 
прикажани карактеристиките на магистралниот гасовод, разводните гасоводи во Скопје 
и градската гасоводна мрежа во Скопје. 

Според извештајот на Регулаторната комисија за енергетика за 2015 година27, 
вкупниот увоз на природен гас во 2015 година изнесувал 135.946.957 Nm3. Најголема 
потрошувачка на природен гас во 2015 година е забележана за производство на 
електрична и топлинска енергија во износ од 70% и кај индустриските потрошувачи во 
износ од 28% од вкупно потрошениот природен гас. 

Приклучување на системот за пренос на природен гас е постапка на изградба на 
приклучна инсталација со која потенцијалниот корисник се поврзува со системот. По 
доставеното барање и дефинирање на техничките услови, отпочнува постапката за 
приклучување на системот согласно Мрежните правила и постоечката законска 
регулатива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 www.gama.com.mk 
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Табела 3.8. Карактеристики на магистралниот гасовод, разводните гасоводи и градската 
гасоводна мрежа во Скопје 

 

Објект 
Должина 

km 
Дијаметар на цевовод 

mm 

Магистрален гасовод 98,197 530 
Разводен гасовод кон Скопје-Југ 8,314 426 
Разводен гасовод кон Скопје-Север 1,859 325 

 

Влезно место Проток 
Nm3/h 

Притисок влез 

bar 

Притисок излез 

bar 

ГМС Жидилово 240.000 54-40 min 40 

ГМРС Скопје-Север 70.000 54-25 12-8 

ГМРС Скопје-Југ 70.000 54-25 12-8 
 

Градска гасоводна мрежа Должина 

km 

Скопје 25,869 

 
Табела 3.9. Пренесени количини на природен гас и искористеност на системот за пренос на 

природен гас по години27 

Година Пренесени количини 

Nm3 

Искористеност на 
гасоводниот систем 

2006 82.787.893 10,3% 

2007 105.398.201 13,1% 

2008 119.607.640 14,9% 

2009 79.099.168 9,87% 

2010 117.393.625 14,6% 

2011 135.835.969 16,8% 

2012 136.587.341 17% 

2013 158.585.180 19,3% 

2014 133.663.667 17,7% 

2015 135.946.957 16,8% 

  

Од претходните табели може да се констатира дека во градот Скопје постои 
неразвиена градска гасоводна мрежа со мала должина на која се приклучени мал број 
на јавни, административни објекти и индустриски капацитети на гасоводна мрежа која 
не е дистрибутивна. 

Малата искористеност на капацитетот на постоечкиот преносен систем за гас 
може меѓу другото да се поврзе и со малиот удел на користењето на централните 
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топловодни системи во Скопје (сите топловодни системи во Скопје како примарно 
гориво користат гас). Тоа може да се види од табела 3.9 во која е прикажана 
искористеноста на системот за пренос на природен гас. Исто така во моментот непостои 
секундарна и терцијална градска дистрибутивна гасоводна мрежа на која би можеле да 
се приклучат домаќинствата во станбените објекти (индивидуални и колективни), како и 
останатите административни објекти. 

Примената на природниот гас за греење на објекти има:  

Предности: 

• При потполно согорување природниот гас е еколошки поволно гориво; 
• Енергетската вредност на природниот гас е поволна; 
• Уредите за согорување на природен гас се одликуваат со висока 

ефикасност на котлите (30); 
• Цената на природниот гас во споредба со течните горива е поповолна за 

греење, но со изградба на дистрибутивен систем за гас и определување 
на соодветен дистрибутер и снабдувач со природен гас, крајните 
корисници ќе плаќаат повисока цена од сегашната цена на природниот гас 
поради додавањето на тарифата за снабдување и дистрибуција кои 
заедно ќе изнесуваат околу 100 €/1.000Nm3 31;  

  

Недостатоци: 

• Инсталацијата во објектите мора да биде изведена во согласност со 
строгата важечката регулатива. Кај постарите (веќе изведени) објекти 
реално е да се очекуваат проблеми при изведба на инсталацијата 
(соодветно водење на цевководите за гас, соодветен оџак и сл.); 

• Големи инвестициони трошоци за изградба на секундарна и терцијална 
градска гасоводна мрежа (големи градежни зафати во урбаниот дел на 
градот поради моменталната слаба развиеност на гасоводната мрежа);  

• Поголеми инвестициони трошоци при експлоатација и одржување на 
гасоводните системи (посебни услови за заштита од пожар и безбедност, 
како и испитување согласно пропишана динамика); 

• Постоење на физички и безбедносни ризици при широка употреба на 
системите на природен гас; 

• Ваквиот систем е ексклузивен од аспект на користениот примарен извор 
на енергија, кој во случајот е исклучиво природен гас. Ова значи дека се 
ограничува можноста за примена на други примарни извори на енергија 
вклучувајќи ги и обновливите, како и развојот на когенеративното 
производство; 

• Индивидуалното и колективно греење на природен гас е систем со помала 
доверливост поради фактот што нема техничка можност за 

                                                 
30 Final Report: In-situ monitoring of efficiencies of condensing boilers and use of secondary heating - Energy 
saving trust, 2009 година 
31 Физибилити студија за развој на дистрибутивни мрежи на природен гас во Република Македонија. 
Физибилити студија за оправданост на концесија/ЈПП за развој на дистрибутивни мрежи на природен гас 
во регион 1 Скопје плански регион – Топлификација инженеринг Скопје по налог на Министерство за 
транспорт и врски, 2014 год 
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редундантност на изворот на топлина во случај на прекин со испораката 
на гас32; 

• Природниот гас (претежно составен од метан) во несогорена форма е 
високоагресивен стакленички гас со 84-пати поголем интензитет од 
јаглерод диоксид33. Ефектот на несогорениот гас се проценува дека 
учествува со 25% во причинителите за глобалното затоплување34; 

• Директната примена на природниот гас за греење на објекти, подразбира 
употреба на голем број на гасни уреди (котли и котларници) со реални 
потешкотии при експлоатација и одржување на уредите (мониторинг на 
техничките и еколошките карактеристики на уредите): 

o Потешкотии при оптимирање на процесот на производството поради     
неможност од постојан надзор; 

o Реално очекувани проблеми од заедниците на станари на објектите 
од аспект на обезбедување на средства за одржување на 
котларниците; 

o Неопходност од обемна, а можеби и невозможна модификација на 
цели објекти кои би биле преадаптирани за индивидуално/колективно 
греење на природен гас со котларница во секој објект/стан; 

  

 
3.2 Обезбедување на СТВ – актуелна состојба и перспективи 

 
Од статистичкиот преглед за потрошувачка на енергенти во домаќинствата за 

2014 година35, за Република Македонија се извлечени следните податоци за бројот и 
карактеристиките на уредите за греење на вода (обезбедување на СТВ - санитарна 
топла  вода) според видот на уредот, кои се прикажани во табела 3.10, а 
процентуалната застапеност на уредите за греење на вода според видот на уредот на 
слика 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Communication from the Commission to the European parliament and the Council on the short term resilience 
of the European gas system, Prepareness for a possible disruption of supplies from the East during the fall 
andwinter of 2014/2015 - European Commission, 2014 година 
33 environmental defense fund - Methane research 
34 https://www.edf.org/methane-other-important-greenhouse-gas 
35 Статистички годишник за Република Македонија - Државен завод за статистика, 2015 година 
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Табела 3.10. Број и карактеристики на уредите за греење на СТВ според видот на уредот во 
Република Македонија 

 

 

Слика 3.7. Процентуална застапеност на уредите за греење на СТВ според видот на уредот во 
Република Македонија 

Најупотребувани уреди за обезбедување на СТВ во домаќинствата во 
Македонија се електричните бојлери во бањите со волумен од 80 l (66,9 %) и 
електричните бојлери во кујна со волумен од 10 l (27,8%). Многу помал е бројот на 
уредите како што се: проточен електричен бојлер (1,9%), електричен бојлер со 
инсталација на топловодно греење (1,2%) и комбиниран бојлер на електрична и сончева 
енергија (1,4%). Оваа актуелна состојба е многу слична и одговара за градот Скопје.  
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Од енергетска и еколошка гледна точка за обезбедување на СТВ подобро е да 
се користат следните уреди: 

• Инсталации со комбинирани бојлери на електрична и сончева енергија; 
• Инсталации со комбинирани бојлери на електрична и топлинска 

енергија;  
• Инсталации со комбинирани бојлери на електрична, сончева и топлинска 

енергија. 
 

Примената на електричната енергија за обезбедување на СТВ претставува чиста 
деградација на енергијата (ова е објаснето во претходниот текст). Од еколошка гледна 
точка примената на електричната енергија како извор на енергија во урбаната средина, 
како што е градот Скопје, невлијае директно врз влошување на еколошката слика, но 
како потрошувачка на примарна енергија има големо влијание врз загадувањето. Од тие 
причини, подобра алтернатива е примената на претходно споменатите уреди, кои ја 
намалуваат потрошувачката на електрична енергија.  

Примената на овие уреди има низа предности; 

• Намалување на потрошувачката на електрична енергија; 
• Подобрување на еколошката слика на урбаната средина; 
• Едноставен начин на експлоатација (комодитет). 

 
Главни недостатоци на овој систем: 

• Потребна е дополнителна инвестиција (економска анализа); 
• Зголемено одржување на системите и трошоците за одржување. 

 

Снабдувањето со топлинска енергија за подготовка на СТВ е детално 
разработено во поглавје 11. 
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4 НАЧИНИ НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ГРЕЕЊЕ ВО УРБАНИ СРЕДИНИ 

 

За потребите и целите на оваа студија се спроведени анализи што водат кон 
избор на оптимален начин на греење, тргнувајќи од неколку важни аспекти: 
ограничување на штетното влијание врз околината, исполнување на потребните техно-
економски критериуми, постигнување комфорни услови во просторот за живеење и 
работа , и др. Во таа насока, проучени се постојните применувани, како и достапните 
начини на греење во условите на градот Скопје и анализирани се правните рамки и 
важечките регулативи што се релевантни за проблематиката на снабдување со 
топлинска енергија за греење во урбани средини.  

Покрај тоа, анализирани се искуствата од други урбани средини кои се 
карактеризираат со споредлива големина, густина на население и други 
карактеристики, од гледна точка на влијанието на развојот на системите за греење врз 
штетните емисии кон околината.  

  

4.1 Модел за техно-економски оптимален тип на греење 
 

За да се овозможи анализа на повеќе варијанти на греење, како и поефикасно 
споредување на техничките и финансиско-економските карактеристики на одделни 
системи и начини за греење, во студијата е применет модел со кој се овозможува 
одредување на оптимален тип на греење во одредени услови во урбана средина, од 
техно-економска и еколошка гледна точка, во зависност од типот и густината на 
објектите, топлинското оптоварување, достапната инфраструктура (топловоден систем, 
гасоводна дистрибутивна мрежа, електрична мрежа) итн. Во ова поглавје се 
презентирани основните поставки на моделот, а пристапот кон оптимизација со 
примена на моделот е подетално опишан и применет во поглавјето 6. 

Моделот е изработен во Excel-формат со цел да биде лесно применлив и да 
може со него да се опфатат предвидените различни варијанти на можни начини на 
греење. Во рамките на моделот, за секој од анализираните типови на греење се земени 
предвид клучните технички, економски, оперативни и експлоатациони параметри. 
Воедно, изработени се посебни целини, Excel Workbooks, поделени според технички 
параметри, инвестициски параметри, економски параметри, оперативно-
експлоатациони параметри и пресметка на економската исплатливост. Овие поглавја се 
поврзани меѓу себе заради нивна манипулација, особено при генерирање на излезни 
графици, табели и резултати. Економската исплатливост на поединечните типови на 
греење се разгледува со методот на дисконтинуиран ток на готовина низ работен век 
од 25 години, по што се прави споредба на нето сегашната вредност (net present value 
NPV) на секој тип на греење во однос на NPV вредноста на централен топловоден 
систем. 

При изработката на моделот, како актуелни важечки и релевантни се користени 
следниве правилници, прописи, закони и друга литература: 

• Правилник за стандарди и нормативи за проектирање (Министерство 
за транспорт и врски, 2012 година); 

• Правилник за нормите и стандардите за домување во станбените 
згради (Министерство за транспорт и врски, 2010 година); 
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• Правилник за техничките нормативи, проектирање, градење, погон и 
одржување на гасни котларници (Службен лист на СФРЈ бр.10 - 1990 
година); 

• Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на 
гасоводни системи од челични цевки за работен притисок до 13 bar 
(Министерство за економија, 2009 година) 

• Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на 
гасоводи од ПЕ цевки до 4 bar (Министерство за економија, Скопје, 
2009 година); 

• Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на 
објекти, уреди и инсталации за внатрешни гасни инсталации 
(Министерство за економија, Скопје, 2009 година); 

• Правилник за одржување во исправна состојба на оџаците, 
димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и 
водно греење, огништата - котли за парно греење во објекти, како и 
во индустриски и занаетчиски постројки (Дирекција за заштита и 
спасување, Скопје, 2010 година); 

• Правилник за технички мерки и услови за проветрување во станбени 
згради (Службен лист на СФРЈ бр. 35/ 70); 

• Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи (донесен од Дирекција за заштита и спасување, 2011 година); 

• Закон за складирање и заштита од запални течности и гасови 
(Министерство за внатрешни работи, 2010 година); 

• Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i 
pretakanju zapaljivih materija (Службен лист на СФРЈ бр. 20 - 1971 
година); 

• Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje (Службен лист на СФРЈ - 
бр.45 - 1967 година); 

• Методолошки приступ анализи усклађености развоја топлификације и 
гасификације у нашим градовима (Божидар Прстојевиќ и група автори, 
2003 година); 

• A comparison of distributed CHP/DH with large-scale CHP/DH 
(International energy agency, 2005 година); 

• Актуелни ценовници за разните типови на опрема опфатена во овој 
модел. 
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Со анализата што е спроведена со моделот за оптимизација се опфатени и 
разгледувани следниве системи за греење на објектите: 

• Централно топловодно греење; 
• Индивидуално греење на природен гас; 
• Индивидуално греење на пелети; 
• Колективно станбено греење на пелети; 
• Индивидуално греење со топлински пумпи од типот воздух - вода; 
• Колективно станбено греење со топлински пумпи воздух - вода: 
• Индивидуално греење со инвертер - клима уреди; 
• Индивидуално греење со електрични панелни греалки; 
• Колективно станбено греење на огревно дрво; 
• Колективно станбено греење на нафта (масло за ложење); 
• Колективно станбено греење со топлински пумпи со електрична енергија 

набавена на отворен пазар. 
 

Разгледуваните типови на греење се анализираат со примена на методот на 
дисконтинуиран ток на готовина за технички работен век во период од 25 години. 

Моделот е поделен на четири секции (поглавја) со влезни параметри, кои се 
однесуваат на: 

1) техничките параметри; 
2) инвестициските параметри; 
3) економските параметри; 
4) оперативните - експлоатационите параметри. 

 

Едно поглавје од моделот, кое се однесува на пресметка на економската 
исплатливост, е излезно и тоа претставува резултат на меѓусебното поврзување помеѓу 
влезните поглавја. 

Како краен резултат од примената на моделот се креира излезна матрица во која 
е претставена споредба на нето-сегашната вредност на поединечните типови на 
греење, во однос на централен топловоден систем, во зависност од бројот на објекти 
(N) и густината на топлинското оптоварување на дефинирана површина (во MW/km2). 
Општ изглед на излезната матрица со резултати од споредбената анализа е прикажан 
во табелата 4.1. 

Моделот за одредување на техно - економски оптимален тип на греење се 
базира врз сегментација на разгледуваната површина на градот на моделски региони 
со дефинирани димензии. 

Ваквите моделски региони потоа се нанесуваат на разгледуваната површина, по 
што се врши броење на бројот на објекти опфатени во него, како и дефинирање на 
специфичното топлинско оптоварување на површината сведено на квадратен 
километар. 

Со цел овој модел да биде применлив во која и да било урбана средина, населба, 
општина, град итн. усвоен е релативно мал моделски регион со димензии од 315 х 160 
m2.  
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Табела 4.1. Излезна матрица за споредба на нето-сегашната вредност на одделни типови 
греење во однос на централен топловоден систем 

 
 

Во зависност од бројот на објекти на моделскиот регион, усвоени се неколку 
типични ситуации на објекти во усвоените региони за анализа, како што е прикажано 
шематски на сликата 4.1. 

 

 
Слика 4.1. Шест ситуации на моделски региони според бројот на објекти 

 

Во зависност од густината на топлинското оптоварување, усвоени се следните 
топлински оптоварувања: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 и 125 MW/km2. 

Со вака дефиниран број на објекти и густина на топлинско оптоварување се 
добива модел со доволно ситна резолуција, кој е применлив на разни подрачја, односно, 
како за случаи на моделски региони со мал број куќи со мало топлинско оптоварување, 
така и за голем број згради со високо топлинско оптоварување. 
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4.2 Модел на типичен стан 
 

При изработката на моделот е усвоен стан со грејна површина од 60 m2, што е 
во согласност со понудата на нова станбена површина во последните неколку години 
(која одговара на куповната моќ и желбите на купувачите), со оглед на тоа дека 
статистички просечната површина на станови кои се купуваат во последно време 
изнесува 60-тина m2. Постоечката просечна станбена површина во Скопје (урбаниот 
дел) е 69 m2 24. Доколку од оваа површина се одземе негреаната површина (тераси, 
ходници и др.) се заклучува дека усвоената грејна површина во моделот одговара на 
реалната состојба. Градежната физика односно материјалите и топлинската изолација 
на површините од анализираната станбена зграда се усогласени со правилникот за 
енергетска ефикасност. Основа на станот - модел за кој што се направени анализи во 
рамките на оваа студија е прикажана на сликата 4.2.  

 
Слика 4.2. Основа на модел на типичен стан 

 

Притоа не е водена сметка за реалниот распоред на просториите во станот, но 
другите технички карактеристики што се важни од аспект на потребна топлина за греење 
и слично се запазени. Врз основа на вака усвоените димензии и усвоениот распоред на 
грејните тела пресметани се стандардни должини за хоризонтали од грејните тела до 
колекторот кој се наоѓа во ормарчето на станот. 

Неопходно е да се нагласи дека дистрибутивните и приклучни водови постојат 
само кај централниот топловоден и кај гасоводниот систем, додека кај другите системи 
за греење тие не постојат и пресметките се правени само за инвестициските трошоци 
во објектите. Се разбира за системите за греење кои користат електрична енергија 
потребно е постоење на приклучок на електрична енергија и соодветна 
електродистрибутивна мрежа. Во оваа анализа како трошок за развој на 
електродистрибутивната мрежа земен е фиксен износ од 40 €/kW инсталирана 
електрична моќност за соодветните системи за греење кои користат електрична 
енергија.  
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Овој трошок е согласно вредноста на надоместок за стандарден електричен 
приклучок со едновремена максимална моќност до 40 kW на операторот на електро-
дистрибутивниот систем36. 

На сликата 4.3 е прикажан блок-дијаграм за врските на одделните поглавја во 
применетиот модел.  

  

 
Слика 4.3. Блок дијаграм на моделот за одредување на техно - економски оптимален начин на 

греење 

 
Од дијаграмот може да се согледа дека моделот се состои од три целини: 

1) Влезни параметри – Во влезните параметри влегува делот како што се 
економски и технички параметри потребни за пресметка. Тука влегуваат 
цените на котли, ефикасноста на грејните уреди, цени на опремата, тарифи 
за енергијата итн; 

2) Пресметки – Во пресметките се пресметуваат економски, технички податоци 
како и оперативните и експлоатационите трошоци потребни за понатамошна 
пресметка на инвестициони трошоци; 

3) Резултати од пресметките – Усвоените модели се применуваат на одредена 
површина (општина, град и др.)  
 

 
 
 

                                                 
36 Одлука за одобрување на единечните трошоци за создавање на технички услови во дистрибутивниот 
систем на ЕВН Македонија - Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, 2012 година 
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4.3 Пресметка на потрошувачката на топлинска/електрична енергија 
 

4.3.1 Појдовни метеоролошки и термофизички податоци за пресметка на 
потрошувачката на енергија за греење 
 

За техно-економската анализа за примена на различни извори на топлинска 
енергија користен е моделот на објект што е опишан во претходната точка (слика 4.2). 
За овој стан-модел е извршена пресметка за потрошувачка на топлинска енергија за 
греење. Пресметката е извршена врз основа на стандардот ISO 13790, а притоа е 
користен софтверскиот пакет RetScreen.  

Географската локација на станот-модел е дефинирана со следниве параметри: 

 
 

Како влезни параметри во пресметката се избрани метеoролошките податоци за 
град Скопје, кои се интегрирани во базата на податоци во софтверот добиени од базата 
на податоци NASA Meteorological Database. Метеролошките податоци за локацијата 
(Скопје) користени при пресметките, се прикажани во табелата 4.2. 

За внатрешниот и надворешниот коефициент на конвентивен пренос на топлина 
усвоени се следните вредности: 

αv = 8 W/m2K 

αn = 23 W/m2K 
 

Табела 4.2.  Метеоролошки податоци за Скопје користени при пресметките на топлинските 
загуби на станот-модел 

 

Географска ширина °N 42
Географска должина °E 21,7
Надморска висина m 239
Проектна температура - греење °С -15
Амплитуда на температура на земја °С 21,9

Податоци за локацијата

Месец

Темп.воздух
Релативна 
влажност

Дневно 
хоризонтално 
сончево 
зрачење

Брзина на 
ветар 
(мерено на 
10m)

Температура 
на земја

Топлински 
степен 
денови

°С % kWh/m2d °С °С °С
Јануари -0,2 83,8 1,52 1,3 -1,1 564
Февруари 2,3 85,1 2,45 1,8 0,7 440
Март 7,4 67,2 3,68 2,2 5,4 329
Април 12,1 65,9 4,80 2,1 10,8 177
Мај 17,2 65,8 6,02 1,7 17,1 25
Јуни 21,2 60,9 6,57 1,9 22,0 0
Јули 23,7 56,3 6,73 2,1 25,0 0
Август 23,5 56,6 6,01 1,8 24,6 0
Септември 19,0 62,9 4,63 1,6 19,5 0
Октомври 13,0 73,7 3,17 1,3 12,6 155
Ноември 6,1 81,6 1,81 1,3 5,2 357
Декември 1,2 85,3 1,25 1,3 -0,2 521
Годишно 12,3 69,6 4,06 1,7 11,9 2567
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Во продолжение, во табелата 4.3 е прикажана пресметката на вкупниот 
коефициент на пренос на топлина. 

  

Табела 4.3. Приказ на пресметката на вкупниот коефициент на пренос на топлина 

КПТ Дебелина КПТ КПТ
λ W/mK δ cm α1 W/m2K α2 W/m2K

1 Продолжен малтер 0,810 2,0 8 23
2 Шуплив блок 0,520 25,0
3 Термоизолација 0,035 5,0 Вкупен КПТ
4 Продолжен малтер 0,810 2,0 К W/m2K

0,47

НАДВОРЕШЕН - ФАСАДЕН ЅИД

Материјал

Детал бр.1.

КПТ Дебелина КПТ КПТ
λ W/mK δ cm α1 W/m2K α2 W/m2K

1 Ќерамички плочки 1.050 1.0 6 0
2 Цементна кошулица 1.400 5.0
3 Полиетиленска фолија 0.190 0.0002
4 Топлинска изолација 0.035 5.0 Вкупен КПТ
5 Армирано бетонска плоча,2000 1.500 12.0 К W/m2K
6 Лесен гас бетон, 0.140 10.0 0.40

Детал бр.2
Под

Материјал

 

КПТ Дебелина КПТ КПТ
λ W/mK δ cm α1 W/m2K α2 W/m2K

1 Пластифиц. челичен.лим 58.5 0.1 8 0
2 Дрвена оплата/летви 0.810 2.0
3 Армирано бетонска плоча 1.500 15.0
4 Полиетиленска фолија 0.190 0.0002 Вкупен КПТ
5 Минерална волна - тервол 0.040 5.0 К W/m2K

0.67

Детал бр.3
Кров

Материјал

 

КПТ Дебелина КПТ КПТ
λ W/mK δ cm α1 W/m2K α2 W/m2K

1 Продолжен малтер 0.810 2.0 8 8
2 Шуплив блок 0.520 25.0
3 Термоизолација 0.035 5.0 Вкупен КПТ
4 Продолжен малтер 0.810 2.0 К W/m2K

0.45

ВНАТРЕШЕН ЅИД

Материјал

Детал бр.4

 
 

При пресметката на потребната топлинска енергија за греење на анализираниот 
објект/стан усвоено е дека подот се наоѓа на земја, а таванот е во контакт со покривната 
конструкција. Наведените пресметковни услови се усвоени со цел да се изврши 
пресметка за најнеповолен случај на стан во индивидуална станбена зграда. Исто така, 
при пресметките земено е во предвид дека соседните станови не се греат, односно 
пресметани се топлинските загуби и низ граничните внатрешни ѕидови. 
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Усвоените вредности на карактеристичните температури за пресметка на 
топлинските загуби се: 

- надворешна проектна температура     tnp= -15°C 
- внатрешна проектна температура     tvp= 20°C 
- внатрешна проектна температура    tvp= 22°C  (бања) 
- температура во негреани простории  tz= 5°C 
- температура на земја    tz= -5°C 
- температура на негреен простор кров  tz= -5°C 

 
Во таб. 4.4 се наведени карактеристиките на транспарентните и нетранспа-

рентните површини, ориентацијата и коефициентите на пренос на топлина. 
Карактеристично е да се напомене дека за внатрешните ѕидови при пресметката за 
потребна топлинска енергија е усвоена температурна разлика од Δt = 15°C.  

  

Табела 4.4. Преглед на површините и коефициентите на пренос на топлина 

Ориентација СИ ЈИ ЈЗ

m2 10 14.2 4.6

W/m2K 0,33 0,33 0,33

m2

W/m2K

m2 3,5 8,5
W/m2K 2 2

Надворешна врата

m2

W/m2K

m2

W/m2K
Таван/кров

m2

W/m2K

Внатрешен ѕид

Површина
Коефициент

Надворешен ѕид

Површина
Коефициент

Коефициент 0.25

22,5

0,45

2
2

Површина 65

Коефициент

Површина
Коефициент

Прозори
Површина

Коефициент 0.4

Под

Површина 65

 
 

Покрај горенаведените коефициенти, при пресметката на потрошувачката на 
топлина за греење се усвоени следните вредности за: 

- коефициент на пропустливост (искористување) на сончево зрачење - 
SHGC=0,4 

- коефициент на засенчување на прозорците во зимски период - усвоено  
70% 
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4.3.2 Пресметка на топлинските загуби за станот-модел 

  

Во следните табели е изложена пресметката на потребната топлинска енергија 
за греење на анализираниот стан при проектни услови: 
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Табела 4.5. Пресметка на потребната топлинска енергија за греење 

Таб. 1.

Д
олж

ина

Висина или 
ш

ирина

Количина

Бруто 
површ

ина

П
оврш

ина за
одбивањ

е

П
оврш

ина за 
пресм

етka 
А

Коеф
ициент 
К

Тем
епратурна 

разлика 
∆t

Топлински 
загуби 

Q
о

За прекин 
на лож

ењ
е и 

зрачењ
е Zd

За страна 
на свет 

Zss

За ветер 
Zv

Вкупно
m m m m2 m2 m2 W/m2К C W % % % 1+%/100 W

П 30 1 15.0 0.00 15.00 0.50 25.00 187.50
НП СИ 1.40 0.70 1 0.98 0.00 0.98 3.00 35.00 102.90
НЅ СИ 30 2.70 2.70 1 7.29 0.98 6.31 0.50 35.00 110.43
ВЅ 28 5.60 2.70 1 15.12 0.00 15.12 0.45 15.00 102.06
Т 30 1 15.00 0.00 15.00 0.70 25.00 262.50 Avk= 72.86 m2

KD= 0.30 W/m2K

765.39 20 5 40 1.65 1262.89

П
отребна 

топлина 
Q

g

СТАН 1

О
знака на

 површ
ина

С
трана 

на светот

Д
ебелина 

на ѕидот

Просторија 1.1 - Саплна соба   tv=+20 C, 

ПРЕСМЕТКА НА ПОВРШИНИ ПРЕСМЕТКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ ДОДАТОЦИ
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Табела 4.5. Пресметка на потребната топлинска енергија за греење (продолжение) 

Таб. 2.

Д
олж

ина

Висина или 
ш

ирина

Количина

Бруто 
површ

ина

П
оврш

ина за
одбивањ

е

П
оврш

ина за 
пресм

етka 
А

Коеф
ициент 
К

Тем
епратурна 

разлика 
∆t

Топлински 
загуби 

Q
о

За прекин 
на лож

ењ
е и 

зрачењ
е Zd

За страна 
на свет 

Zss

За ветер 
Zv

Вкупно

m m m m2 m2 m2 W/m2К C W % % % 1+%/100 W

П 30 1 46.0 0.00 46.00 0.50 26.00 598.00
ВВ 1.01 2.10 1 2.12 0.00 2.12 3.00 15.00 95.45
ВЅ 28 3.60 2.70 1 9.72 2.12 7.60 0.45 15.00 51.29
НЅ ЈЗ 30 1.70 2.70 1 4.59 0.00 4.59 0.50 15.00 34.43
НП СИ 1.70 1.40 1 2.38 0.00 2.38 2.50 35.00 208.25 Avk= 129.54 m2
НЅ СИ 30 4.70 2.70 1 12.69 2.38 10.31 0.50 35.00 180.43 KD= 0.64 W/m2K
НП ЈИ 1.70 1.40 2 4.76 0.00 4.76 3.00 35.00 499.80
НВ ЈИ 1.70 2.20 1 3.74 0.00 3.74 3.00 35.00 392.70
НЅ ЈИ 8.40 2.70 1 22.68 8.50 14.18 0.50 35.00 248.15
Т 30 1 35.0 0.00 35.00 0.70 25.00 612.50

2920.99 15 5 35 1.55 4527.53

ПРЕСМЕТКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ ДОДАТОЦИ
П

отребна 
топлина 

Q
g

СТАН 1

О
знака на

 површ
ина

С
трана 

на светот

Д
ебелина 

на ѕидот

ПРЕСМЕТКА НА ПОВРШИНИ

Просторија 1.2 - Дневна соба   tv=+20 C, 
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Табела 4.5. Пресметка на потребната топлинска енергија за греење (продолжение) 

Таб. 3.

Д
олж

ина

Висина или 
ш

ирина

Количина

Бруто 
површ

ина

П
оврш

ина за
одбивањ

е

П
оврш

ина за 
пресм

етka 
А

Коеф
ициент 
К

Тем
епратурна 

разлика 
∆t

Топлински 
загуби 

Q
о

За прекин 
на лож

ењ
е и 

зрачењ
е Zd

За страна 
на свет 

Zss

За ветер 
Zv

Вкупно

m m m m2 m2 m2 W/m2К C W % % % 1+%/100 W

П 30 2.4 1.6 1 3.8 0.00 3.8 0.50 28.00 53.76
НЅ 28 2.40 1.60 1 3.84 0.00 3.84 0.50 20.00 38.40
Т 30 2.4 1.6 1 3.8 0.00 3.8 0.70 25.00 67.20

Avk= 23.04 m2
KD= 0.35 W/m2K

159.36 20 5 1.25 199.20

ПРЕСМЕТКА НА ТОПЛИНСКИ ЗАГУБИ ДОДАТОЦИ
П

отребна 
топлина 

Q
g

СТАН 1

О
знака на

 површ
ина

С
трана 

на светот

Д
ебелина 

на ѕидот

ПРЕСМЕТКА НА ПОВРШИНИ

Просторија 1.3 -WC,Купатило   tv=+22 C,  
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Според зададените вредности за влезните параметри, пресметковно се добива 
дека потребната топлинска енергија за греење на анализираниот стан при надворешна 
проектна температура од -15°С изнесува 6 kW. Доколку потребната енергија се сведе 
на единица станбена површина (потребна понатаму во анализите на моделот), се 
добива специфично топлинско оптоварување од 100 W/m2. Повторно се нагласува дека 
енергетските карактеристики на анализираниот стан се избрани врз основа на 
критериумот тој да  биде енергетски репрезентативна пресметковна единица во 
рамките на пресметковниот модел на ниво на град Скопје. Врз основа на податоците од 
документацијата на БЕГ АД - Скопје, топлинското оптоварување на постарите градби е 
во  границите на 120 - 150 W/m2, додека голем дел од новите градби изградени во 
согласност со правилникот за енергетска ефикасност се во границите околу 100 W/m2. 
Земајќи во предвид дека учеството на постарите / понеефикасни објекти е значително 
поголемо во однос на новоградбите, просечното топлинско оптоварување на ниво на 
град Скопје треба да биде  во границите од околу 100 W/m2, во кои се вклопува 
избраниот референтен стан. 

 

 

4.3.3 Други значајни појдовни податоци за избор на оптимален начин на греење 
за станот-модел 
  

Во пресметката на потрошувачка на енергија значаен параметар е начинот 
односно временскиот распоред на користење на системот за греење. Неделниот 
распоред на користење е прикажан во табелата 4.6, а прилагоден врз основа на 
поставените норми од Регулаторната комисија за енергетика кон централните 
топловодни системи.  

 
Табела 4.6. Неделен распоред на користење на системот за греење 

 
 

Во табелата е прикажан вкупниот број часови на дневно користење на системот 
за греење кога во просториите од станот се одржува температура од 20°С., додека во 
останатиот дел од денот се одржува температура од 18°С. Како гранична температура 
на надворешниот воздух при која што греењето започнува, односно се прекинува, е 
усвоена 15°С. 
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Врз основа на претходно наведените податоци е извршена пресметка на 
потрошувачката на топлинска енергија за една грејна сезона. Со усвоените влезни 
податоци се добива вредност од 23 GJ/god., односно поточно 6.481 kWh, што значи дека 
специфичната потрошувачка на топлинска енергија изнесува 108 kWh/m2god. 

Во следната подглава (4.4) е извршена техно-економска анализа за примената 
на различни уреди, односно извори на топлинска енергија за загревање на 
анализираниот објект/стан, кои понатаму се мултиплицираат во зависност од 
големината/површината на објектот што се анализира. 

Со оглед на тоа дека се анализираат различни видови на извори на топлина за 
греење, во следната табела се дефинирани вредностите за долната топлинска моќ за 
различни горива37, како и официјалните цени дефинирани од регулаторната комисија 
за енергетика. Во табелата исто така се прикажани и просечната ефикасност на уредите 
во текот на една грејна сезона (сезонска ефикасност), а врз основа на тоа е извршена 
пресметка на единечната цена за нето корисна топлинска енергија. 

 

Табела 4.7. Преглед на топлинската енергија за различни извори на енергија и специфична 
цена за kWh 

 
 

Дадените цени во табела 4.7 се дадени без пресметан ДДВ, при што особено 
се нагласува дека цените за електричната енергија се однесуваат за домаќинства, 
додека тарифите за електрична енергија за индустриските потрошувачи не се 
земени во предвид. 

Цената на топлинската енергија е согласно важечките тарифи одредени за 
операторот на најголемиот централен топловоден систем, односно 1,92 МКД/kWh за 
варијабилниот дел (делот кој се однесува на трошокот за топлинска енергија) и 1.020 

                                                 
37 Правилник за енергетска ефикасност - Министерство за економија, 2013 година 
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МКД/kW/година за фиксниот дел (делот кој се однесува на трошокот за ангажирана 
моќност38.  

Оперативни трошоци на системот за централно топловодно греење претставува 
потрошената електрична енергија на пумпата во топлинската станица, која се плаќа по 
важечката тарифа за потрошувачи од прв тарифен степен. 

 
4.4 Анализа на применувани и можни начини на снабдување со 

топлинска енергија 
 

4.4.1 Централно топловодно греење  
 

Централното топловодно греење претставува тип на греење каде снабдувањето 
со топлина за греење и санитарна топла вода на одреден објект, населба или град се 
врши од централен извор на топлина (топлана, котларница), при што како 
топлиноносител во системот се дистрибуира топла вода, (температура до 110 °С), а 
греењето во објектите е топловодно. 

Топлинската енергија најчесто се дистрибуира преку подземна цевна мрежа до 
топлинските станици на потрошувачите. Топлинските станици претставуваат врска 
помеѓу системот за централно (далечинско) греење и внатрешната инсталација на 
корисниците. 

Генерално, во зависност од топлиноносителот, системите за централно греење 
се делат на: 

• системи кои користат пара како топлоносител; 
• системи кои користат врела вода (>110 °С) како топлиноносител; 
• системи кои користат топла вода (<110 °С) како топлиноносител; 
• системи кои користат двокомпонентни смеси (соли на амонијак); 
• системи кои користат хемиски врзана енергија во студен флуид. 

 
Постојат повеќе причини поради кои убедливо најприменуван топлиноносител е 

водата: достапноста, поволната цена, поволните термодинамички својства, како и 
безбедноста од еколошки аспект. 

Притоа, кај модерните системи за централно греење има постојана тенденција 
за снижување на проектната температура на работниот флуид, при што веќе се 
застапени системи кои функционираат на температури под 50оС. 

Во зависност од изведбата на системот, централниот топловоден систем може 
да биде едноцевен, двоцевен, троцевен или повеќецевен. Најчесто применуван е 
двоцевниот систем, што подразбира постоење на една доводна цевка и една повратна 
цевка. 

Во зависност од шемата на поврзување на топловодната мрежа со топлинската 
станица на потрошувачот, се разликуваат директен и индиректен систем. Кај директниот 
систем, водата од топловодната мрежа струи низ внатрешната инсталација, при што, 
од хидрауличен аспект, тие претставуваат заедничка целина (слика 4.4). 

                                                 
38 Одлука за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската 
дејност снабдување со топлинска енергија за 2016 година на Снабдување со топлина Балкан Енерџи 
ДООЕЛ Скопје - Регулаторна комисија за енергетика, 2016 година 
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Слика 4.4. Топлинска станица со директен систем на поврзување на топлинската станица со 

топловодната мрежа 

 

Доколку внатрешната инсталација е одвоена од топловодната мрежа со 
топлински изменувач, тогаш станува збор за индиректна врска (слика 4.5).  

Индиректната врска овозможува комплетно хидрауличко одвојување на 
внатрешната инсталација од топловодната мрежа, поради што се овозможуваат 
пониски работни притисоци, односно употреба на материјал со пониски јакостни 
карактеристики. Воедно, на овој начин се овозможува примена на вода во внатрешната 
инсталација со технички послаб квалитет. Поради тоа, речиси сите системи во светот 
во поново време се изведуваат со индиректна врска. 

Од аспект на можните топлински извори, системите за централно греење се 
инклузивни системи, односно овозможуваат примена на различни типови топлински 
извори. Поради фактот што енергетската претворба од примарното гориво кон 
топлоносителот се врши во топланите, можно е користење на фосилни горива (гас, 
мазут, јаглен), биомаса (дрва, пелети, брикети и др.), секаков тип на обновливи извори 
(сончева енергија, геотермална енергија и др.), топлински пумпи, електрични бојлери 
итн. 

 
Слика 4.5. Индиректен систем на поврзување на топлинската станица со топловодната мрежа 
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На дијаграмот прикажан на сл. 4.6 е даден уделот на поединечните топлински 
извори кај системите за далечинско греење во државите од ЕУ, што укажува на 
застапеност на најразлични извори на енергија39. 

 
Слика 4.6. Учество на одделни извори на енергија кај системите за греење во земјите на ЕУ во 

2012 година 

 
При изработката на моделот за потребите на оваа студија, моделираниот систем 

за централно греење е претставен во согласност со постоечкиот топловоден 
дистрибутивен систем за греење на градот Скопје со кој управува БЕГ АД - Скопје, што 
значи дека тој ги има следниве проектни параметри (слика 4.7): 

• температурен режим на примарна страна - 110/65°С; 
• температурен режим на секундарна страна - 80/60°С; 
• номинален притисок на примарна страна - 16 barg; 
• номинален притисок на секундарна страна - 6 barg. 

                                                 
39 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for Heating and Cooling - European 
Commission, 2016 година 
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Слика 4.7. Технолошка шема на топлинска станица од индиректен систем 

 
Во согласност со „Посебни технички услови за проектирање, изведба и 

одржување на дистрибутивниот систем40“, топловодната мрежа се изведува со 
предизолирани цевки кои не се поставуваат во канал, туку се вкопуваат на пропишаната 
длабочина во земја, се положуваат на слој од песок и се покриваат со слој од песок 
одгоре. 

Дополнително, топлинската станица, во согласност со „Посебни технички услови 
за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем“ е од индиректен тип, 
односно предвидена е целокупната пропишана опрема. 

Димензиите на топлинската станица, исто така се усогласени со посебните 
технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем, што 
е прикажано со податоците во табелата 4.8: 

 
Табела 4.8.  Димензии на топлинска станица во зависност од топлинската моќност 

 
 

 

                                                 
40 Посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на дистрибутивниот систем - 
Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи по одобрување од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика, 2015 година 
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Според моделот, внатрешната инсталација е усвоена со хоризонтален систем 
на развод, односно секој стан во објектот има сопствен хоризонтален развод, што е во 
согласност со современите трендови. Пред секој стан има станско ормарче со 
соодветна опрема (слика 4.8).  

 
Слика 4.8. Принципиелен шематски приказ на опрема во станско ормарче 

 

На сликата 4.9 е даден приказ за поединечните технички параметри на системот 
за централно топловодно греење, од кој може детално да се видат сите ставки кои се 
земани во предвид. Приказот се однесува на пример со 32 објекти. 
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Слика 4.9. Приказ на технички параметри на систем за централно топловодно греење 

 

Во продолжение, во таб. 4.9 се дадени цените на главните ставки кај 
централниот топловоден систем. 

 

Табела 4.9. Цени на предизолирани цевки, топлински изменувачи, мерачи на топлина и 
останата опрема 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

ld m 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2

Должина на дистрибутивна цевка l d1 m 88,6 68,9 68,9 128,0 29,5 88,6 49,2 108,3

Должина на дистрибутивна цевка l d2 m 98,4 137,8 78,8 59,1 118,1 98,4 118,1 78,8

Должина на дистрибутивна цевка l d3 m 59,1 39,4 98,4 78,8 39,4 39,4 59,1 39,4

Должина на дистрибутивна цевка l d4 m 59,1 39,4 19,7 19,7 78,8 59,1 39,4 19,7

Должина на дистрибутивна цевка l d5 m 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 59,1

Должина на дистрибутивна цевка l d6 m 19,7 19,7 19,7

Должина на дистрибутивна цевка l d7 m
Должина на конективни цевки lc m 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Дијаметер на дистрибутивна цевка dd

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d1 mm 65 80 100 100 125 125 150 150

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d2 mm 50 65 80 80 100 100 125 125

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d3 mm 40 50 65 65 80 80 100 100

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d4 mm 32 40 50 50 65 65 80 80

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d5 mm 32 40 40 50 50 65 65

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d6 mm 32 40 50

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d7 mm
Дијаметер на конективна цевка dc mm 25 25 25 25 25 32 40 40

Волумен на копање на канал за дистрибутивн  V dc m³ 218 240 268 286 291 314 335 338

Волумен на копање на канал за конекциска це V cc m³ 866 866 866 866 866 866 866 866

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nfn Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертика   Lv m 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 151,2 201,6

Број на вертикали по спрат Nv - 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на хоризонтали по спрат Nh - 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ltpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Површина на топлинска станица Shs m² 6 6 6 6 6 6 6 6

Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13

Должина на дистрибутивна цевка

Централен 
топловоден 

систем

TPDHS
Број на објекти

32

SCADA

дијаметар
цена со 

монтажа
[EUR]

DN
цена со 

монтажа
[EUR]

моќност
[kW]

цена со 
монтажа

[EUR]
DN

цена со 
монтажа

[EUR]

цена со 
монтажа

[EUR]
DN25Da90 53 25 500 6-12 650 25 255 1000

DN32Da110 63,00 32 700 18 750 32 350
DN40Da110 72,73 40 900 24 875 40 490
DN50Da125 83,43 50 2000 48-54 1000 50 700
DN65Da140 96,41 65 3000 72-90 1125 65 700
DN80Da160 112,23 80 4500 108 1225 80 1150
DN100Da200 152,63 162 1350
DN125Da225 183,59 216 1500
DN150Da250 223,66 324 3250
DN200Da315 320,41 433 3750
DN250Da400 467,69 504 4250
DN300Da450 583,90 648 4750
DN350Da500 683,04 792 6250
DN400Da560 839,09 936 7500

1224 9500
1584 10000

предизолирани цевки 
[m']

комби вентили топлински 
изменувачи

калориметри
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Дополнителни инвестициски трошоци кај овој систем се трошоците за 
овозможување на технички услови за приклучување кон дистрибутивниот систем, кои  
изнесуваат 50 €/kW инсталирана топлинска моќност. 

 

 
Слика 4.10. Инвестициски параметри на системот за централно топловодно греење 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Специфична цена на дистрибутивна цевка

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd1 €/m 98,78 114,75 155,60 155,60 186,77 186,77 227,54 227,54

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd2 €/m 85,66 98,78 114,75 114,75 155,60 155,60 186,77 186,77

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd3 €/m 74,86 85,66 98,78 98,78 114,75 114,75 155,60 155,60

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd4 €/m 64,88 74,86 85,66 85,66 98,78 98,78 114,75 114,75

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd5 €/m 64,88 74,86 74,86 85,66 85,66 98,78 98,78

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd6 €/m 64,88 74,86 85,66

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd7 €/m
Специфична цена на конекциска цевка Cci €/m 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 64,88 74,86 74,86

Специфична цена на градежни работи за Дистрибутивна Цевка Cad €/m³
Специфична цена на градежни работи за Конекциска Цевка Cac €/m³
Вкупна Цена на Дистрибутивна линија Ctd € 25437 29118 33919 37628 39353 43902 50601 53567

Вкупна Цена на Конективна линија Ctc € 67840 67840 67840 67840 67840 83040 95823 95823

Цена на топлинска подстаница

Цена на комби вентил € 700 700 700 700 700 700 900 900

Цена на изменувач € 750 1000 1000 1125 1125 1225 1350 1500

Цена на пумпа € 250 250 250 250 250 250 300 300

Цена на калориметар € 255 255 255 255 255 255 350 350

Цена на СКАДА € 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Останати трошоци € 738,75 801,25 801,25 832,5 832,5 857,5 975 1012,5

Вкупна цена на топлинска подстаница Cthsp € 3693,75 4006,25 4006,25 4163 4162,5 4287,5 4875 5062,5

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Цена на помошни елементи во стан Caer € 330 330 330 330 330 330 330 330

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ltpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

EPDHS
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.11. Економски параметри на системот за централно топловодно греење 

 

Кај централниот топловоден систем нема дополнителни експлоатациони 
трошоци, односно кај него постои само репаратурно одржување (евентуална поправка 
во случај на појава на проблем). 

 

4.4.2 Индивидуално греење на природен гас 
 

Индивидуалното греење на природен гас всушност претставува користење на 
дистрибутивен систем за природен гас кој ќе се користи за топловодно греење со 
примена на гасни котли на секој стан поединечно. 

При развојот на градската дистрибутивна гасоводна мрежа, во согласност со 
„Правилникот за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводи од 
полиетиленски (РЕ) цевки до притисок од 4 bar“41 се користат полиетиленски цевки 
PE100 за работен натпритисок од 4 bar и SDR (standard dimension ratio - стандарден 
однос на дијаметри) од 11. Изборот на потребниот дијаметар е вршен во согласност со 
препорачаната брзина на струење, која, според препораките во стручната литература, 
при проектирање на гасоводни системи изнесува 20 m/s. Длабочината на поставување 
е 80 cm, во согласност со истиот правилник, додека широчината на ровот е 30 cm, 

                                                 
41 Правилник за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводи од полиетиленски (РЕ) цевки 
до притисок од 4 bar - Министерство за економија, 2008 година 

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Цена на природен гас на влез во Топлана Cngi ден / nm³

Цена на природен гас на влез во Топлана Cngi ден / kWh

Цена на Топлинска енергија - Израмнета цена Снабдување Ches ден / kWh 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

Цена на Топлинска енергија Домаќинства - cross subsidies Cheh ден / kWh

Цена на Топлинска енергија Школи - cross subsidies Chesc ден / kWh

Цена на Топлинска енергија Останати - cross subsidies Cheo ден / kWh

Фиксен дел

Производство

Фиксен трошок без принос Cf cwo ден / kW

Фиксен трошок со принос Cf cw ден / kW

Дистрибуција

Фиксен трошок без принос Cf cwo ден / kW

Фиксен трошок со принос Cf cw ден / kW

Снабдување

Фиксен трошок без принос Cf cwo ден / kW

Фиксен трошок со принос Cf cw ден / kW 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092

Сумарни трошоци за еден реон € 404999 527067 641339 759519 871708 1005922 1377328 1722880
Сумарни трошоци за еден објект € 9741 13441 16862 20439 23891 27468 38466 49172

Вкупни трошоци за дистрибутивни и конективни линии € 93277 96958 101759 105468 107193 126942 146425 149390

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 94 228 395 563 761 960 1609 2367

Вкупни трошоци за просторија за подстаница € 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Вкупен трошок за мерна подстаница со останата опрема € 3694 4006 4006 4162,5 4162,5 4287,5 4875 5063

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали и хоризонтали во објектот € 342 723 1138 1553 1999 2445 3837 5337

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 4519 3045 2527 2278 2116 2046 1894 1796

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef €

Годишен Фиксен трошок за еден стан Cf c €

Трошоци во еден објект

Инвестициони трошоци во еден објект Cinv €/објект 13556 18271 22742 27335 31741 36835 51142 64640

Ангажирана моќност во еден објект Pa kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 19443 38886 58329 77772 97215 116658 174987 233316

Годишен трошок за енергија во еден објект Cef €

Годишен Фиксен трошок за еден објект Cf c €

Трошоци во еден реон

Инвестициони трошоци во дистрибутивни водови Cinv €/реон 433799 584667 727739 874719 1015708 1178722 1636528 2068480

Ангажирана моќност во Реонот Pa kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 622176 1244352 1866528 2488704 3110880 3733056 5599584 7466112

Годишен трошок за енергија во Реонот Cef €

Годишен Фиксен трошок за Реон Cf c €

Вкупни инвестициони трошоци во Реонот Cir €

Специфични Инвестициски трошоци по објект Cio €

Специфични Инвестициски трошоци по стан Cif € 4519 3045 2527 2278 2116 2046 1894 1796

ECDHS
Број на Објекти во Реон

32
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според сегашните технички минимални широчини за ископ со машинска механизација. 
Сите овие ставки во однос на проектирањето на гасоводните инсталации и системи како 
и нивно поставување во ровот се дадени како специфичен трошок во делот на 
економската пресметка во моделот. 

Во продолжение, во табелата 4.10  се дадени цените на PE100 цевките кои се 
земени како основа за проектирање на дистрибутивната и приклучна гасоводна мрежа 
при анализата со моделот за оптимизација. Во пресметката е влезена и цената на 
гасните линии во самиот објект и становите. 

На влезот во објектот предвидено е инсталирање на куќна мерно-регулациона 
станица во која е вграден регулатор на натпритисок од 4 bar на натпритисок 100 mbar 
(слика 4.12). Во секој стан се вградени протокомер и регулатор на притисок на 
натпритисок 100 - 20 mbarg, со вкупна цена од 300 € (слика 4.13). предвидено е дека 
секој стан е опремен со високоефикасен кондензациски котел на природен гас со вкупна 
цена со монтажа и пратечки фитинзи (слика 4.14). 

 

 
Слика 4.12. Изглед на гасно ормарче за влез 

во објект 

 
Слика 4.13. Изглед на гасно ормарче за влез 

во стан 

 
Слика 4.14. Приказ на топловоден котел на 

природен гас    

 

Табела 4.10. Цени на полиетиленски (РЕ) 
цевки 

 

 

дијаметар
цена со 

монтажа
[EUR/m']

PE100 DN15 0,25
PE100 DN20 0,27
PE100 DN25 0,38
PE100 DN32 0,61
PE100 DN40 0,97
PE100 DN50 1,50
PE100 DN63 2,36
PE100 DN75 3,31
PE100 DN90 4,77

PE100 DN110 7,06
PE100 DN125 9,18
PE100 DN140 11,43
PE100 DN160 15,00
PE100 DN180 18,94
PE100 DN200 23,39
PE100 DN225 29,47
PE100 DN250 36,44
PE100 DN280 45,66
PE100 DN315 57,58

PE цевки
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Неопходно е да се напомене дека е задолжително поставувањето на детектор 
за природен гас во близина на гасните инсталации околу котелот, со што се осигурува 
детекција на истекувањето на гас и навремена интервенција во случај на хаварија. Овој 
трошок, како и потребната изградба на соодветен оџак исто така е вклучен во вкупната 
цена на чинење на котелот. 

Остатокот од внатрешната инсталација во станот е со исти параметри и 
димензии како кај централниот систем за топловодно греење (радијатори, цевна 
мрежа, разводен ормар и др.). Во моделот се употребени 5 радијатори, при што секој 
радијаторски елемент (радијаторско ребро) оддава 127 W (80/60/20°C).  

Пример за техничките параметри кои што се инкорпорирани во моделот за 
греење со централен гасоводен систем е дадена на следната слика (од која може да се 
видат потребните податоци за ангажиран конзум, бројот на објекти во усвоена површина 
на моделот, бројот на станови по спрат во објектот, внатрешната инсталација и др. 

 

 
Слика 4.15. Технички параметри на системот за индивидуално греење на природен гас 

 

Дополнителни инвестициски трошоци кај овој систем се издатоците за 
овозможување на технички услови за приклучување кон гасоводниот дистрибутивен 
систем (кој моментално не постои), поради што е искористена постоечката тарифа од 
операторот на гасоводниот преносен систем ГА-МА, која изнесува 10 €/kW. 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

ld m 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2

Должина на дистрибутивна цевка l d1 m 88,59 88,59 108,28 88,59 88,59 49,22 68,91 29,53

Должина на дистрибутивна цевка l d2 m 78,75 98,44 78,75 78,75 98,4375 98,4375 59,0625 118,125

Должина на дистрибутивна цевка l d3 m 137,81 59,06 59,06 39,38 39,38 78,75 78,75 39,38

Должина на дистрибутивна цевка l d4 m 59,06 39,38 39,38 39,38 39,38 39,38 59,06

Должина на дистрибутивна цевка l d5 m 19,69 39,38 19,69 19,69 19,69 19,69

Должина на дистрибутивна цевка l d6 m 19,69 19,69 19,69 19,69 19,69

Должина на дистрибутивна цевка l d7 m 19,69 19,69

Должина на конективни цевки lc m 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Должина на конективни цевки l c1 mm 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Должина на конективни цевки l c2 mm
Дијаметер на дистрибутивна цевка

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d1 mm 15 20 25 32 32 40 50 65

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d2 mm 15 15 20 25 25 32 40 50

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d3 mm 15 15 15 20 20 25 32 40

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d4 mm 15 15 15 15 20 25 32

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d5 mm 15 15 15 15 20 25

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d6 mm 15 15 15 15 20

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d7 mm 15 15

Дијаметер на конективна цевка

Дијаметер на конективна цевка d c1 mm 15 15 15 15 15 15 15 15

Дијаметер на конективна цевка d c2 mm
Градежни трошоци за ископ на канали

Vdc m³ 73 73 73 73 73 73 73 73

Волумен на копање на канал за конекциска це Vcc m³ 307 307 307 307 307 307 307 307

Ангажиран Конзум

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертик   Lv m 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 151,2 201,6

Број на вертикали по спрат Nv - 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на хоризонтали по спрат Nh - 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ntpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Површина на котелска просоторија Shs m²
Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13

Должина на дистрибутивна цевка

Волумен на копање на канал за дистрибутивн  

Просечен број на станови на спрат

Систем за 
индивиуално 
топловодно 

греење со котел 
на природен гас

TPGDS
Број на објекти

32



                                                                                                
 

120 
 

 
Слика 4.16. Инвестициски параметри на системот за индивидуално греење на природен гас 

 

Како главен оперативен трошок на овој систем се појавува трошокот за набавка 
на природен гас. Цената на гасот е добиена земајќи ја предвид следнава структура на 
одделни трошоци: 

• 200 $/1000 Nm3 - вредност на природниот гас на граница; 
• 1,04 - однос €/$; 
• 2% - царина; 
• 25,883 €/1000 Nm3 - тарифа за пренос кон операторот на системот за пренос 

ГА-МА42; 
• 100 €/1000 Nm3 - предвидена тарифа за дистрибуција и снабдување31. 

Со оглед на изложената структура на трошоци, крајната цена на природниот гас 
за домаќинствата изнесува 322 €/1000 Nm3, односно 0,03372 €/kWh за гас со долна 
топлинска моќ од 33.040 kJ/Nm3. 

Врз основа на предвидените технички карактеристики на опремата за моделот 
на греење со централен гасоводен систем и со топловоден котел, произлегува дека 
потрошувачката на едно домаќинство изнесува 6.482 kWh/год. За оваа топлинска 
енергија потребни се 883 Nm3 природен гас, што е вредност корегирана со степенот на 
корисност (ефикасноста) на котелот на гас. Притоа, во моделот е усвоено дека котелот 
работи со просечен степен на корисност од 92%30 (конзервативен пристап во 
споредбената анализа), сметано на долната топлинска моќ на гасот. При оценката на 
ефикасноста на гасните котли вклучени се и дополнителни загуби од 2% што се јавуваат 
во дистрибутивните и приклучните гасни линии43, што е типична вредност за оваа 
категорија дистрибутивни загуби. 

                                                 
42 Одлука за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на 
природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година на АД ГА-МА Скопје - 
Регулаторна комисија за енергетика, 2015 година 
43 http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/issues/natural-gas/case-studies/ 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Специфична цена на дистрибутивна цевка

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd1 €/m 0,249 0,272 0,385 0,612 0,612 0,967 1,498 2,362

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd2 €/m 0,249 0,249 0,272 0,385 0,385 0,612 0,967 1,498

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd3 €/m 0,249 0,249 0,249 0,272 0,272 0,385 0,612 0,967

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd4 €/m 0,249 0,249 0,249 0,249 0,272 0,385 0,612

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd5 €/m 0,249 0,249 0,249 0,249 0,272 0,385

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd6 €/m 0,249 0,249 0,249 0,249 0,272

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd7 €/m 0,249 0,249

Специфична цена на конекциска цевка Cci €/m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Специфична цена на градежни работи за Дистрибутивна Цевка Cad €/m³ 10 10 10 10 10 10 10 10

Специфична цена на градежни работи за Конекциска Цевка Cac €/m³ 10 10 10 10 10 10 10 10

Вкупна Цена на Дистрибутивна линија Ctd € 808,49 810,50 824,92 852,14 854,81 891,04 971,24 1071,15

Вкупна Цена на Конективна линија Ctc € 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27

Моќноста на Котел на гас kW
Цена на Котел на Гас во Објект € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Ефикасност на котелот 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Останати трошоци € 300 300 300 300 300 300 300 300

Вкупна цена на топлинска подстаница Cthsp € 3860 4140 4420 4700 4980 5260 6100 6940

Цена на оџак €/m 100 100 100 100 100 100 100 100

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Цена на помошни елементи во стан Caer € 330 330 330 330 330 330 330 330

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa €
Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

EPGDS
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.17. Економски параметри на систем за индивидуално греење на природен гас 

 

Мора да се нагласи дека трошоците за внатрешната грејна инсталација се исти 
како и кај централниот топловоден систем, поради идентичните температурни 
параметри на системите. 

Во дополнителните оперативни трошоци на системот за индивидуално греење 
на природен гас спаѓа потрошената електрична енергија за работа на пумпата вградена 
во котлите, која се плаќа по важечките тарифи за домаќинствата кои изнесуваат: 

• 2,78 МКД/kWh - ниска тарифа за домаќинства; 
• 5,56 МКД/kWh - висока тарифа за домаќинства. 

 
Во експлоатационите трошоци при користење на овој систем влегуваат 2 €/m’ за 

чистење на оџаците, што претставува обврска според „Правилникот за одржување во 
исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за 
воздушно и водно греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како и во 
индустриски и занаетчиски постројки44“. 

 

 

Како дополнителни експлоатациони трошоци во овој случај се јавуваат 
годишните инспекции на котлите, во согласност со „Правилник за техничките нормативи 
за проектирање, градење, погон и одржување на гасни котларници45“. Иако овој 

                                                 
44 Правилник за одржување во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, 
системите за воздушно и водно греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски 
и занаетчиски постројки - Дирекција за заштита и спасување, 2010 година 
45 Правилник за техничките нормативи за проектирање, градење, погон и одржување на гасни котларници 
- Сојузен завод за стандардизација, 1989 година 

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Инвестициони трошоци во еден стан - Миграција Cinv €/стан 1711 1606 1571 1553 1543 1536 1524 1518
Сумарни трошоци во еден објект € 5002 9504 14006 18508 23010 27513 41019 54525

Сумарни трошоци во еден реон € 164267 308336 452417 596512 740581 884685 1316966 1749267

Сумарни трошоци за еден реон € 300446 596694 892954 1189228 1485477 1781759 2670577 3559416
Сумарни трошоци за еден објект € 9258 18515 27773 37031 46288 55546 83319 111092

Вкупни трошоци за дистрибутивни и конективни линии € 4200 4202 4216 4243 4246 4282 4363 4462

Вкупни трошоци за гасни вертикали во објект € 2 4 6 8 10 13 19 25

Вкупни трошоци за котел по стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Вкупен трошок за котелска опрема, мерна станица и инсталација € 500 500 500 500 500 500 500 500

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 83 83 83 83 83 83 83 83

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали, хоризонтали, котли и котелска опремата во објектот € 9256 18511 27767 37022 46278 55534 83300 111067

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 3190 3168 3161 3157 3155 3153 3151 3150

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef €

Годишни потреби за природен гас nm³ 738 738 738 738 738 738 738 738

Трошоци во еден објект

Инвестициони трошоци во еден објект Cinv €/ објект 9569 19007 28445 37883 47321 56760 85076 113392

Ангажирана моќност во еден објект Pa kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 19443 38886 58329 77772 97215 116658 174987 233316

Годишен трошок за енергија во еден објект Cef €

Годишни потреби за природен гас nm³ 2213 4426 6639 8852 11065 13278 19917 26555

Трошоци во еден реон

Инвестициони трошоци во реон Cinv €/реон 300446 596694 892954 1189228 1485477 1781759 2670577 3559416

Ангажирана моќност во Реонот Pa kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 622176 1244352 1866528 2488704 3110880 3733056 5599584 7466112

Годишен трошок за енергија во Реонот Cef ден

Годишни потреби за природен гас nm³ 70814 141629 212443 283258 354072 424887 637330 849774

Инвестициони трошоци за еден стан € / стан 3190 3168 3161 3157 3155 3153 3151 3150

EСGDS

Природен Гас
Број на Објекти во Реон

32
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правилник се однесува за котларници со капацитет над 50 kW, во недостаток на 
соодветна регулатива за котли/котларници со помал капацитет, усвоена е динамиката 
на испитување на котлите соодветно на пропишаното во наведениот правилник. 
Вкупниот годишен трошок за испитување на котелот и внатрешната гасна инсталација 
е предвидено дека ќе изнесува 100 €. 

Пример за оперативно - експлоатациони параметри кои се инкорпорирани во 
моделот за топловодно греење со користење на природен гас е даден на сл. 4.18. 

 
Слика 4.18. Оперативно - експлоатациони параметри на систем за индивидуално греење на 

природен гас 

 

Наведените влезни и пресметани податоци се користат во пресметка за 
економската исплатливост на системот за индивидуално греење на природен гас во 
разгледувана временска рамка од 25 години. Притоа земени се во предвид 
инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци и е направена споредба на 
нето - сегашната вредност на овој систем во однос на нето - сегашната вредност на 
системот за централно топловодно греење. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Оперативни и Експлоатациони трошоци

Трошоци за чистење на оџаци €/Annual 5 10 14 19 24 29 43 58

€/Annual 100 100 100 100 100 100 100 100

Одржување на внатрешна инсталација на објектите €/Annual

Цена на електрична енергија останати ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Вкупно потребна Електрична енергија за котел и Електрична Пумпа kWh/Annual 33 65 98 131 163 196 294 392
Вкупно потребна Електрична енергија за котел и Електрична Пумпа €/Annual 5 9 14 18 23 28 42 55

Цена на природен гас €/kWh 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337 0,0337

Инспекција на Котел и Котелска опрема

OEPGDS
Природен Гас

Број на Објекти во Реон
32
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Слика 4.19. Пресметка на економска исплатливост на систем за индивидуално греење на 

природен гас 

 

 

4.4.3 Индивидуално греење на пелети 
 

Индивидуалното греење на пелети претставува користење на котел на пелети за 
топловодно греење на секој стан поединечно. 

Пелетите се вид на цврсто гориво кое главно е составено од дрвна пилевина, 
односно производ настанат со обработката на дрвна маса. Добивањето гориво во вид 
на пелети од отпадно дрво и отпадоци од земјоделството е често применуван начин за 
искористување на енергијата содржана во овој вид биомаса. 

Во текот на сечењето на шумите и обработката на дрвото се добива големо 
количество отпадно дрво, со значително учество на струганици. Во текот на 
обработката на земјоделските производи се произведуваат отпадоци, како што се: 
лушпи од ориз, кикиритки, дршки од јута, отпад од шеќерна репка, стебла од: пченка, 
пиперки, домати, сончоглед, памук и др., кои најчесто остануваат неискористени. 
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Дробењето на дрвените отпадоци може да се изврши на четири различни места, 
и тоа:  

• во кругот на постројката за брикетирање;  
• во претоварните складишта (терминали);  
• на собирните места во близина на шумските патишта; 
• на местото на собирање (во шумата). 

 

Нивната правилна геометрија и мали габарити, овозможуваат примена на 
ефикасни котли со автоматско согорување и фина регулација. 

На сликата 4.20 е претставена принципиелна шема на главните фази од 
процесот на производство на пелети. 

 
Слика 4.20. Принципиелна шема на главните фази од процесот на производство на пелети 

 

 
Слика 4.21. Технолошки процес на производство на пелети 

1 - складирање на суровинскиот материјал; 2 - меѓускладирање; 3 - 
дробење и сушење на суровината (во зависност од потребата); 4 - 

пелетирање; 5 - ладење; 6 - просејување; 7 - складирање на пелетите 

 

Во моделот, во овој случај е усвоен систем за индивидуално греење на пелети. 
Во согласност со членот 17 од „Правилникот за нормите и стандардите за домување во 
станбените згради“, објавен од Министерството за транспорт и врски на Република 
Македонија: 

1. Материјали потребни за греење на станбените односно деловните 
простории (дрва, дрвен јаглен и друго) сопствениците и корисниците на 
истите можат да ги чуваат во простории кои за тоа се наменети-дрварници; 

2. Материјали наменети за греење како и нивно сечење и дробење не може да 
се врши во стан или во заедничките делови од зградата.  
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Имајќи ги во предвид горенаведените членови од Правилникот, се наметнува 
прашањето за законската оправданост на греењето на цврсти фосилни горива во 
колективните станбени објекти, односно индивидуалното користење на 
дрва/јаглен/пелети во становите. Притоа, согласно став 2, член 17 од горенаведениот 
правилник, сечењето и дробењето на дрвата не смее да се врши во стан или во 
заедничките делови од зградата. Доколку се погледне член 5, став 2 од „Закон за 
домување“46, заеднички делови на зграда се: скали, влезни ветробрани, ходници, 
просторија за велосипеди, пералници, сушилници, заеднички подруми. Ова значи дека 
за да биде законски сечењето и дробењето на дрвата во зградите, потребна е посебна 
просторија-дрварница во секоја зграда. 

Во моделот е усвоена просторија за котларница на пелети со димензии согласно 
димензиите на комерцијално достапните котли. Притоа, согласно препораките од 
„German Wood Fuel and Pellet Association47“, покрај површината на котларницата е 
додадена и просторија (склад) за неделно складирање на пелети, со зафатнина од 0,5 
m3/kW. 

При анализата усвоен е топловоден котел на биомаса (пелети) со просечна 
сезонска ефикасност од 85 %, опремен со целокупната пратечка опрема (циркулациона 
пумпа, експанзивен сад и сигурносен вентил). Употребени се 5 радијатори со вкупен 
инсталиран капацитет од 6 kW, кои преку ормарчето во станот и заедничкиот колектор 
се поврзани со котелот со вертикална монтажа. Работата на котелот е целосно 
автоматизирана, а исто така овозможена е регулација на моќноста во зависност од 
надворешната температура. Притоа треба да се напомене дека за овој систем потребно 
е поставување на оџак со димензија Φ80 mm, како и да се обезбеди соодветен простор 
за негово поставување. Мора да се нагласи специфичноста на овој систем за греење, 
за кој е потребно во зградата да има постоечки оџак на кој ќе се приклучи 
котелот/котлите на пелети за секој од становите, односно конструкцијата на оџакот 
треба тоа да го овозможува. Доколку во зградата нема постоечки централен оџак, тогаш 
се зема дека цената на поставување на централен оџак изнесува 100 €/m. 

 

 
Слика 4.22. Технички параметри на систем за индивидуално греење на пелети 

 

Инвестицијата за систем за индивидуално греење на пелети се состои од 
следниве главни компоненти: 

• топловоден котел на пелети (моќност 5-15 kW), 
комплет со циркулациона пумпа, експанзивен сад, 

 

                                                 
46 Закон за домување - Службен весник на Република Македонија бр.38/12 
47 Recommendations for storage of wood pellets - German Wood Fuel and Pellet Association, 2012 година 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Ангажиран Конзум

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертика   Lv m
Број на вертикали по спрат Nv -
Број на хоризонтали по спрат Nh - 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ntpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Помошни елементи во Стан Naf Nº 0 0 0 0 0 0 0 0

Површина на котелска просоторија Shs m²
Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW

Просечен број на станови на спрат

пелети (стан)

TPPS
Број на објекти

32
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сигурносен вентил, внатрешен дел од оџакот со 
фитинг и просечна должина од 3 m – 1.500 €. 

 
 

  

 
Слика 4.23. Инвестициски параметри на систем за индивидуално греење на пелети 

 
Врз основа на дадените цени, специфичната инвестиција за топловоден систем 

со котел на пелети во индивидуален стан со радијатори изнесува 40 €/m2. Покрај тоа, 
треба да се земат во предвид и експлоатационите трошоци кои офаќаат годишно 
одржување чистење на оџакот (заеднички во зградата) како и одржување во однос на 
замена на поединечни делови од котелот, како што се циркулациона пумпа, греач, 
автоматика итн. Овие трошоци анализирани за целокупниот животен, т.е. 
експлоатациски период се сведени на 40 €/год. 

 

 
Слика 4.24. Економски параметри на систем за индивидуално греење на пелети 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на Котел на Гас во Објект € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Ефикасност на котелот 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Останати трошоци €
Вкупна цена на топлинска подстаница Cthsp € 3560 3840 4120 4400 4680 4960 5800 6640

Цена на оџак €/m 100 100 100 100 100 100 100 100

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

пелети (стан) Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa €
Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

EPPS
Број на Објекти во Реон

32

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Инвестициони трошоци во еден стан - Миграција Cinv €/стан 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Сумарни трошоци во еден објект € 4500 9000 13500 18000 22500 27000 40500 54000

Сумарни трошоци во еден реон € 144000 288000 432000 576000 720000 864000 1296000 1728000

Сумарни трошоци за еден реон € 248112 496224 744336 992448 1240560 1488672 2233008 2977344
Сумарни трошоци за еден објект € 7754 15507 23261 31014 38768 46521 69782 93042

Вкупни трошоци за котел по стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Вкупен трошок за котелска опрема, мерна станица и инсталација €

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 83 83 83 83 83 83 83 83

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали, хоризонтали, котли и котелска опремата во објектот € 7754 15507 23261 31014 38768 46521 69782 93042

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef €

Трошоци во еден објект

Инвестициони трошоци во еден објект Cinv €/ објект 7934 15867 23801 31734 39668 47601 71402 95202

Ангажирана моќност во еден објект Pa kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 19443 38886 58329 77772 97215 116658 174987 233316

Годишен трошок за енергија во еден објект Cef €

Трошоци во еден реон

Инвестициони трошоци во реон Cinv €/реон 248112 496224 744336 992448 1240560 1488672 2233008 2977344

Ангажирана моќност во Реонот Pa kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 622176 1244352 1866528 2488704 3110880 3733056 5599584 7466112

Годишен трошок за енергија во Реонот Cef ден

Инвестициони трошоци за еден стан € / стан 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645 2645

ECPС

пелети
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.25. Оперативно - експлоатациони параметри на систем за индивидуално греење на 

пелети 

 

Потрошувачката на топлинска енергија за греење за цела сезона е усвоена како 
во претходно извршената пресметка односно 6.481 kWh. Потрошувачката на пелети при 
просечна ефикасност на топловодниот котел од 85 %, топлинската моќност на пелетите 
се сведува на 4,667 kWh/kg , според тоа вкупната потрошувачка ќе изнесува 1.189 
kg/god. 

 
Слика 4.26. Пресметка на економска исплатливост на систем за индивидуално греење на 

пелети 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Оперативни и Експлоатациони трошоци

Трошоци за чистење на оџаци €/Annual 5 10 14 19 24 29 43 58

€/Annual 40 40 40 40 40 40 40 40

Одржување на внатрешна инсталација на објектите €/Annual

Цена на електрична енергија останати ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Вкупно потребна Електрична енергија за котел и Електрична Пумпа kWh/Annual 33 65 98 131 163 196 294 392
Вкупно потребна Електрична енергија за котел и Електрична Пумпа €/Annual 5 9 14 18 23 28 42 55

Цена на пeleti €/kWh 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468 0,0468

Инспекција на Котел и Котелска опрема

OEPPS
пелети (стан)

Број на Објекти во Реон
32
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4.4.4 Колективно станбено греење на пелети  
 

Колективното станбено греење на пелети претставува користење на топловодни 
котли на пелети, при што снабдувањето со топлина за одреден објект се врши од една 
централна топлинска станица/котларница. 

Имајќи ги предвид претходно наведените членови од Правилникот, се наметнува 
прашањето за законската оправданост на греење на цврсти фосилни горива во 
колективните станбени објекти, односно индивидуалното користење на горивни 
материи од типот дрва, јаглен, пелети и сл. во становите. Притоа, во согласност со 
ставот 2, член 17 од горенаведениот правилник, сечењето и дробењето на дрвата не 
смее да се врши во стан или во заедничките делови од зградата. Според членот 5, став 
2 од „Законот за домување46“ објавен од Министерството за транспорт и врски на 
Република Македонија, како заеднички делови на зградата се сметаат: скали, влезни 
ветробрани, ходници, просторија за велосипеди, пералници, сушилници, заеднички 
подруми. Ова значи дека за да биде сечењето и дробењето на дрвата во зградите 
спроведено законски, потребна е посебна просторија - дрварница во секоја зграда. 

Како основа во моделот е усвоено дека во објектот постои соодветна просторија 
која ќе биде користена како котларница на пелети, со димензии што се во согласност со 
потребите и техничките карактеристики на комерцијално достапните котли на пелети. 
Притоа, во согласност со препораките од „German Wood Fuel and Pellet Association“, 
покрај површината на котларницата е додадена и просторија (склад) за неделно 
складирање на пелети, со зафатнина од 0,5 m3/kW.47 

Притоа во вредноста на котларницата, покрај трошоците за градежните работи 
за изградба на котларницата, земени се предвид и трошоците за опремување на 
котларницата со опрема за противпожарна сигнализација и заштита, изградба на оџак, 
приклучок кон дистрибутерот за електрична енергија, приклучок кон ЈП Водовод и 
канализација - Скопје итн. 

На сликата 4.27 се презентирани техничките параметри на систем за колективно 
станбено греење на пелети. 

 

 
Слика 4.27. Технички карактеристики на систем за колективно станбено греење на пелети 

Во табелата 4.11 се дадени цените на избраните котли на пелети што се 
вклучени во моделот во зависност од топлинската моќност.  

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност на објект Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Долна топлинска моќ на пелети Hd МЈ/kg 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Долна топлинска моќ на пелети Hd kWh/kg 4 4 4 4 4 4 4 4
Коефициент на полезно дејство на котелот ηb - 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Усвоена вредност на котелот Pb kW 25 40 60 80 100 130 180 230

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертика   Lv m 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 151,2 201,6

Број на вертикали по спрат Nv - 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на хоризонтали по спрат Nh - 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ntpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Површина на котелска просторија Shs m² 20,22 24,61 33,71 38,02 39,18 34,22 44,66 55,01

Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13

Пелети

TPPCS
Број на објекти

32
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На сликата 4.28 е прикажан изглед на котел на пелети опремен со бункер со 
систем за автоматско дозирање на пелетите. 

 
Табела 4.11. Цени на котли на 

пелети во зависност од моќноста 
 

Моќност 
[kW] 

Цена 
[€] 

Слика 4.28. Котел на пелети опремен со бункер со 
систем за автоматско дозирање на пелетите 

  

5 1.500 
12 2.000 
18 2.200 
25 3.325 
34 4.888 
40 4.888 
60 5.371 
80 5.909 
100 6.590 
130 9.964 
180 12.417 
230 14.816 
300 19.012 
465 21.200 
523 21.750 
639 23.450 

698 25.250 

930 32.725 
1.160 44.800 
 

Во рамките на моделот, за внатрешната инсталација е предвиден хоризонтален 
развод со алуплекс црева и челични цевки за вертикалните водови. Радијаторските 
елементи се усвоени за просечна средна температурна разлика од 50°C, со моќност од 
127 W.  

Преку сликите 4.29 и 4.30 се презентирани инвестициските и економските 
параметри на овој систем за греење. 
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Слика 4.29. Инвестициски параметри на систем за колективно станбено греење на пелети 

 

 
Слика 4.30. Економски параметри на систем за колективно станбено греење на пелети 

 

Во делот оперативни трошоци на системот за греење на пелети со котларница 
во секој објект се јавуваат трошоците за гориво, за кое е усвоена цена од 11 МКД/kg, 
како и издатоците за електрична енергија за потребите на котларницата, која се плаќа 
по важечките тарифи. 

Дополнителни оперативни трошоци се трошоците за закупување на складиштен 
простор по вредност од 3 €/t, како и транспортните трошоци за пелети, за кои е усвоена 
цена од 1 €/t.  

Експлоатационите трошоци на овој систем се 2 €/m’год за чистење на оџаците и 
20 €/год за отстранување на пепел. 

На сликата 4.31 се прикажани оперативно - експлоатациони параметри на систем 
за колективно станбено греење на пелети. 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на пелет Cp ден/kg 11 11 11 11 11 11 11 11

Цена на пелет Cp ден/kWh 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на котел € 3325 4887,5 5371 5908,5 6588,5 9964 12417 14816

Цена на котелска станица во објектот Chsp € 266 391 430 414 461 598 745 889

Вкупна цена на котелска станица Cthsp € 4151 6118,5 6920,68 7722,095 8729,695 12521,84 15962,02 19344,96

Цена на оџак €/m 100 100 100 100 100 100 100 100

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Цена на помошни елементи во стан Caer € 330 330 330 330 330 330 330 330

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ltpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Објекти во Реон
32

EPPCS

Пелети

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден објект - при миграција Cinv € 4151 6119 6921 7722 8730 12522 15962 19345

Инвестициони трошоци во еден стан - при миграција Cinv €/стан 1384 1020 769 644 582 696 591 537

Сумарни трошоци за еден објект € 16597 23927 32244 38406 43391 48400 66951 85509

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 94 228 395 563 761 960 1609 2367

Вкупни трошоци за котелска просторија € 9099 11074 15168 17107 17633 15398 20098 24755

Вкупен трошок за котел и котелска опрема € 4151 6119 6921 7722 8730 12522 15962 19345

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 83 83 83 83 83 83 83 83

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали и хоризонтали во објектот € 342 723 1138 1553 1999 2445 3837 5337

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 5532 3988 3583 3200 2893 2689 2480 2375

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef € 290 290 290 290 290 290 290 290

Годишни потреби за пелети kg 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620

ECPCS

Пелети
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.31. Оперативно - експлоатациони параметри на систем за колективно станбено 

греење на пелети 

 
Наведените влезни и пресметани параметри се користат во пресметка за 

економската исплатливост на системот за колективно станбено греење на пелети во 
разгледувана временска рамка од 25 години (слика 4.32). Притоа, земени се во предвид 
инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци и е направена споредба на 
нето - сегашната вредност на овој систем во однос на нето - сегашната вредност на 
системот за централно топловодно греење. 

 

 
Слика 4.32. Пресметка на економска исплатливост на систем за колективно станбено греење 

на пелети 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Пелети t/(km²Annual) 23 46 69 91 114 137 206 274
Потребна количина на Пелети за еден стан t/Annual 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906

Цена на пелети €/t 179 179 179 179 179 179 179 179

Цена за простор за складирање на пелетите €/t 3 3 3 3 3 3 3 3

Цена за транспорт на пелетите €/t 1 1 1 1 1 1 1 1

Цена за отстранување на пепел и складирање €/annual 20 20 20 20 20 20 20 20
Цена за чистење и одржување на ложишни и димни инсталации €/annual 5 10 14 19 24 29 43 58
Цена за инспекција на ложишни и димни инсталации €/annual

Потребна количина на Енергија за еден стан kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Потребна количина за еден објект kWh 19 39 58 78 97 117 175 233

Потребна количина за сите објекти во модел MWh 622 1244 1867 2489 3111 3733 5600 7466
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4.4.5 Индивидуално греење со топлински пумпи од типот воздух - вода  
 

Индивидуалното греење со топлински пумпи од типот воздух - вода претставува 
користење на наведениот тип на топлински пумпи за топловодно греење на секој стан 
поединечно. 

Топлинска пумпа е уред кој пренесува топлина од топлински извор на пониско 
температурно ниво, кон средина со повисоко температурно ниво, притоа користејќи 
механичка или топлинска енергија. Принципот на работа на топлинските пумпи се 
базира на обратен термодинамички циклус, кој во основа е ладилен циклус. Притоа, 
топлинската пумпа функционира според овој циклус во режим на ладење, односно по 
инверзниот циклус кога топлинската пумпа функционира во режим на греење. 
Топлинската пумпа, во суштина, одзема топлина од надворешното опкружување, кое 
најчесто може да биде од површината на почвата, длабоко под површина на земјата, од 
вода и воздух и потоа преземената топлинска енергија ја предава на системот за греење 
во просторот кој што се грее.  

Принципиелна шема на топлинска пумпа е дадена на сл. 4.33. Најважни 
компоненти на циркулациониот круг на топлинската пумпа се испарувач, компресор, 
кондезатор и експанзионен вентил. Улогата на секоја од овие компоненти е следна: 

• со компресорот работниот флуид се компримира, при што доаѓа и до негово 
загревање; 

• во кондезаторот доаѓа до кондензирање на работниот флуид, при што се 
оддава топлинска енергија од работниот флуид кон флуидот кој се користи 
за греење (на пример, вода); 

• експанзиониот вентил има задача да го пригуши флуидот до притисокот што 
владее во испарувачот и да го регулира протокот на работниот флуид; 

• преку испарувачот се одвива одземање на топлина од околниот воздух, при 
што доаѓа до испарување на работниот флуид. 

 
Слика 4.33. Принципиелна шема на топлинска пумпа  
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Врз основа на изворот на топлинска енергија топлинските пумпи се делат на: 

• топлински пумпи воздух - воздух; 
• топлински пумпи воздух - вода; 
• топлински пумпи вода - вода; 
• топлински пумпи земја - вода; 
• хибридни топлински пумпи (со повеќе извори на топлинска енергија). 

 
Како влезни податоци во моделот се користени технички параметри за топлински 

пумпи кои како топлински извор го користат околниот воздух, а топлината ја предаваат 
на вода како работен флуид, односно топлински пумпи од типот „воздух - вода“. 
Причината лежи во нивната компактност, која е и еден од факторите при изборот на 
топлинската пумпа. Топлинските пумпи вода – вода и земја - вода се разгледувани кај 
системите за колективно станбено греење, кај кои топлинската пумпа е заеднички извор 
на топлинска енергија за сите станови од еден колективен објект, односно во случај на 
неколку станови со заедничка подстаница. 

Како мерка за ефикасноста на функционирањето на топлинските пумпи се 
користи т.н. коефициент на перформанси (coefficient of performance - COP), кој 
претставува однос на добиената топлинска енергија од топлинската пумпа, со 
внесената електрична енергија за работа на пумпата. Наспроти општо раширеното 
мислење во јавноста, овој параметар не е фиксен и е директно зависен од условите под 
кои работи топлинската пумпа, односно од температурата на надворешниот воздух и 
температурата на водата во системот. Со снижување на температурата на 
надворешниот воздух се намалува и коефициентот на ефикасност кај топлинските 
пумпи воздух - вода. Исто така, ефикасноста на топлинската пумпа, изразена преку 
COP, зависи и од температурата на флудиот за греење, односно со покачување на 
температура на флуидот за греење се намалува COP на топлинската пумпа. 

За употребените топлински пумпи (воздух - вода), зависноста на коефициентот 
на перформансите COP како функција од надворешната температура и од повратната 
температура на водата во системот е прикажана на дијаграмот на сл. 4.34. Овде мора 
да се нагласи дека наглото намалување на топлинскиот капацитет на топлинската 
пумпа при температури на воздухот под вредноста од околу 3°С се случува поради 
процесот на одмрзнување, за кој се користи дел од топлинската енергија.  
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Слика 4.34. Зависност на коефициентот СОР, како показател на ефикасноста на топлинската 

пумпа, од температурата на околниот воздух и од повратната температура на водата во 
системот   

 

Од дијаграмот на сликата може да се забележи дека вредноста на овој 
параметар речиси линеарно опаѓа со снижувањето на надворешната температура. 
Освен тоа, вредноста на СОР директно зависи и од температурата на повратната вода 
во системот. Имено, повисока температура на водата значи понизок коефициент СОР и 
пониска ефикасност, што значи дека нискотемпературните системи за греење се 
попогодни во комбинација со топлинска пумпа. 

Во оваа анализа, кога се третира систем за греење со примена на топлински 
пумпи за индивидуално греење, во претпоставките на моделот за оптимизација е 
усвоена внатрешна инсталација која е проектирана да работи со низок температурен 
режим, т.е. инсталација со вентило - конвектори/фенкојлери. Причината е во тоа што 
таквиот режим одговара на работа на топлинските пумпи во оптимални услови, односно 
со повисоки вредности на COP (т.е. со поголема ефикасност).   

 
Слика 4.35. Топлинска пумпа воздух-вода   

 

Согласно горенаведениот график, коефициентот на перформанси паѓа со 
надворешната температура, што значи дека за проектните услови (кои за Скопје се -
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15°С)48 топлинската пумпа нема да биде во можност да ја испорача декларираната 
моќност без дополнителен топлински извор. Ова е поради фактот што декларираниот 
COP и номинална моќност, согласно ARI 210/240 (unitary air-conditioning and air-source 
heat pump equipment), се дефинира на стандардни услови што подразбира 8,3 односно 
21,1 °С амбиентална температура на надворешната односно внатрешната единица49. 

 
Слика 4.36. Капацитет на топлинска пумпа 

 

За подобрување на ефикасноста при ниски температури на надворешниот 
воздух кај денешните современи топлински пумпи се користат навојни компресори со  
т.н. EVI (Enhanced vapour injection) технологија. Оваа технологија вклучува инјектирање 
на пареа од ладилниот флуид при процесот на компресија, со што значително се 
придонесува кон зголемување на капацитетот и ефикасноста, што е прикажано преку 
шемата и дијаграмот на слика 4.37. 

 
Слика 4.37. Принцип на подобрување на ефикасноста на топлинските пумпи при ниски 

надворешни температури со примена на навојни компресори со EVI (Enhanced vapour injection) 
технологија   

 

                                                 
48 Правилник за начин и услови за регулирање на цени за топлинската енергија за греење - Регулаторна 
комисија за енергетика, 2009 година 
49 Standard for Unitary air-conditioning and air-source heat pump euipment - Air Conditioning and Refrigeration 
Institute, 2003 година 
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Процесот по кондензаторот се одвива со одземање на дел од кондензатот на кој 
му се снижува притисокот, односно експандира низ посебен експанзионен вентил. 
Добиената нискотемпературна смеса од течности пара се насочува кон топлински 
изменувач, во кој се врши подладување, односно, доколку во работниот медиум има 
течна фаза, таа испарува и парата се прегрева. Потоа прегреаната пара се инкјектира 
во меѓустепенот на навојниот компресор. Ладната пара ја снижува температурата на 
веќе компримираниот гас, со што овозможува покачување на притисокот (и 
температурата) во компресорот до нивоа повисоки од притисоците кои може да се 
постигнат со едностепен навоен компресор. Дополнителното подладување на вкупниот 
волумен на ладилен флуид го зголемува ладилниот капацитет на испарувачот со 
значајно подобрување на перформансите. Користењето на оваа технологија 
овозможува загревање на водата на температура од 65°С и можност за работење до 
температури на амбиенталниот воздух од -20°С. 

Покрај компресорите со EVI технологија разгледуваните топлински пумпи 
користат и т.н. DC Inverter технологија, која што овозможува прилагодување на 
капацитетот на компресорот во зависност од топлинското/ладилното оптоварување, 
што значи дека е  овозможено ефикасно работење и при режими различни од 
номиналниот.  

Од дијаграмот на сликата 4.38 може да се согледа како со оваа технологија 
работата на комресорот може да ја “следи” промената на потребната топлинска моќност 
во зависност од промената на надворешната температура (сина линија). Со црвената 
линија е претставена работата на топлинските пумпи со вообичаените компресори 
според принципот „вклучи/исклучи“ (on/off). 

Кај топлинските пумпи кои имаат компресори со регулација од типот „вклучи/ 
исклучи“ (on/off), без меѓурегулација на капацитетот, потребно е поставување на 
акумулациски резервоар за акумулација на топлинска/ладилна енергија, со цел да се 
избегнат чести вклучувања и исклучувања. Кај дигитално регулираните компресори (DC 
Inverter) не се потребни резервоари за акумулација, бидејќи моќноста на компресорот 
се прилагодува во однос на потребната топлина, со што се избегнуваат честите 
вклучувања и исклучувања. Поради тоа, во понатамошната анализа на системот за 
топловодно греење за анализираниот стан е избрана топлинска пумпа со ЕVI компресор 
DC Inverter во моноблок изведба, односно во истото куќиште со компресорот е вградена 
и целокупната опрема за хидрауличкиот дел од системот, односно циркулациона пумпа, 
експанзионен сад и сигурносен вентил. 

 
Слика 4.38. Промена на моќноста на компресорт во зависност од промената на надворешната 

температура 
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Треба да се напомене дека индивидуалното греење на топлински пумпи е 
анализирано само за топлинските пумпи воздух - вода, додека пумпи од типот вода-
вода и земја-вода не се разгледуваат во техно-економските анализи поради 
ограниченоста со простор при нивно поставување поединечно за секој стан. 

За нагласување е дека топлинските пумпи се инсталираат во непосредна 
близина на становите т.е. обично на надворешни зидови на објектот (слика 4.39). 
Ваквиот зафат може да претставува одреден технички проблем од аспект на монтирање 
на опремата. Дополнителен проблем може да предизвикува бучавата која се развива 
кај надворешните единици на топлинската пумпа.  

 

 
Слика 4.39. Топлинска пумпа воздух-вода за индивидуален објект 

 

Во анализите повторно се зема референтниот стан чии што топлински загуби при 
надворешна проектна температура изнесуваат 6 kW. Како што претходно е опишано, 
изборот е направен за DC Inverter топлинска пумпа воздух - вода со E.V.I компресори со 
што е овозможено потребната топлинска енергија да се испорача и при ниски 
температури. 

Изборот на топлинската пумпа е направен за задоволување на топлинските 
загуби при надворешна температура од -5°С (топлинската пумпа испорачува вода со 
температура 40°С и при надворешна температура -20°С), додека дополнителната 
потребна топлинска енергија се обезбедува од вградените електрични греачи 2х3 kW. 
Во следната табела е даден изборот односно карактеристиките на топлинската пумпа 
при надворешна температура од -5°С и температура на водата во системот за греење 
45/40°С. Исто така, се напоменува дека вентилоконвекторите се избрани за работни 
температури на флуидот за греење од 45/40°С. Карактеристиките на избраната 
топлинска пумпа во работни услови се прикажани на сликата 4.40, според кои уредот 
согласно EU reg. 811/2013 припаѓа на А++ категорија. 
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Слика 4.40. Карактеристики на избраната топлинска пумпа за ниски надворешни работни 

температури 

 

Потрошувачката на топлинска енергија за анализираниот стан е константна и се 
усвојува како што претходно е пресметана, односно 6.481 kWh. Во овој дел е прикажана 
пресметката на потрошувачката на електрична енергија на топлинската пумпа и 
електричните греачи за задоволување на топлинските потреби, според пресметаната 
топлинска енергија во текот на една грејна сезона. Притоа треба да се напомене дека 
при пресметките е користен софтвер во кој се зема во предвид промената на 
коефициентот на ефикасност COP со промена на надворешната температура, односно 
пресметана е просечната вредност за коефициентот во текот на грејната сезона.  

На сликата 4.41 дијаграмски е преtставена промената на потребната топлинска 
енергија за референта година за која е извршена симулација на работата на 
топлинската пумпа (со зелено е топлинската енергија потребна во референтната 
година, со црвената линија корекцијата, додека со сината линија е времето - бројот на 
часови на работа на топлинската пумпа. 
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Слика 4.41. Потребна топлинска енергија за референтна година добиена од топлинска пумпа 

во зависност од надворешната температура 

 

Врз основа на влезните податоци извршена е симулација односно пресметка на 
потрошувачката на електрична енергија на топлинската пумпа и дополнителниот 
конвенционален уред (електрични греачи) за задоволување на потребната топлинска 
енергија за греење на објектот. Со пресметката се добиени следниве резултати: 

• сезонска ефикасност (сезонски/просечeн COP) = 2,7; 
• време/часови на работа на топлинската пумпа 854 h; 
• потрошена електрична енергија од топлинска пумпа, 2.371 kWh; 
• потрошена електрична енергија од дополнителен.електричен грејач, 57 

kWh; 
• потрошена енергија за одмрзнување на испарувач, 1.007 kWh (16,1%). 

 
Врз основа на презентираните резултати добиени од симулацијата за работата 

на топлинската пумпа воздух-вода може да се заклучи дека годишната просечна 
вредност на коефициентот на ефикасност COP изнесува 2,7, при што 16,1% од вкупно 
топлинската енергија се троши за одмрзнување на испарувачот. Сепак, со оглед на 
постоењето на низа различни производители кои декларираат и повисоки вредности за 
ефикасноста (во анализите се земени топлински пумпи застапени и расположливи на 
македонскиот пазар), како просечната вредност за COP е усвоена 3 и не се земени во 
предвид топлинските загуби поради одмрзнување на испарувачот. 
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Во прилог е даден график (слика 4.42) од студијата на US Department of energy50 
за испитување на поставени на голем број на сличен тип на вакви топлински пумпи.  

 

 
Слика 4.42. Измерен COP на топлински пумпи воздух/вода 

 

Од дијаграмот се гледа дека реалниот измерен СОР на просечна температура 
од 6 °С = 43 °F (согласно просечната температура во текот на грејната сезона во Скопје) 
е околу 2,5, односно помалку од усвоената вредност во моделот).  

Извршена е пресметка за цената за поставување на систем за греење со 
топлинска пумпа и вентилоконвектори за анализираниот стан. Во пресметката е се 
земени предвид цената на уредите, цената на цевната мрежа и издатоците за нивна 
монтажа.  

• Топлинска пумпа воздух - вода - 4.800 €; 
• Комплет со циркулациона пумпа, експанзивен сад, сигурносен вентил, 

инсталација со четири вентилоконвектори (4х300€) и еден цевен 
регистар за купатило, разводен ормар со разделници/собирници и 
цевна мрежа, монтажа и фитинг - 1.500 €. 
 

Во инвестициските параметри се земени во предвид трошоците за 
овозможување на технички услови во електродистрибутивната мрежа, согласно 
вредноста на надоместокот за стандарден електричен приклучок со едновремена 
максимална моќност до 40 kW на операторот на електродистрибутивниот систем36. 

Пресметката што се однесува за поединечен стан се користи во понатамошните 
анализи во моделот, при што, во зависност од густината на станбени објекти во 
анализираниот регион, резултатите се мултиплицираат во зависност од соодветниот 
број на референтни станови. Индивидуалните топлински пумпи се инсталираат во 
непосредна близина на становите, т.е. најчесто се монтираат на надворешните зидови 
на објектот. Таквиот зафат може да преставува одреден проблем при изборот на точна 
локација за нивно монтирање, а дополнителен проблем претставува и бучавата која се 
развива во надворешните единици на топлинската пумпа.  

Пример за техничките параметри кои што се инкорпорирани во моделот за 
системот за индивидуално греење со топлински пумпи воздух - вода е даден на сликата 

                                                 
50 Field Performance of Inverter-Driven Heat Pumps in Cold Climates - US Department of energy, 2015 година 
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4.43.  Од приказот може да се видат потребните податоци за ангажиран конзум, бројот 
на објекти во усвоена површина на моделот, бројот на станови по спрат во објектот, 
внатрешната инсталација итн. 

 
Слика 4.43. Технички параметри на систем за индивидуално греење со топлински пумпи воздух 

- вода 

 

Дополнително, во внатрешната инсталација се предвидени 15 €/стан за 
фитинзите на мини-топлинската станица (филтер, вентил за обезвоздушување итн.). 

На сликата 4.44 е даден приказ на инвестициски параметри на системот за 
индивидуално греење со топлински пумпи воздух - вода, додека на сликата 4.32 се 
прикажани економски параметри на системот.   

 
Слика 4.44. Инвестициски параметри на систем за индивидуално греење на топлински пумпи 

воздух - вода 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност во реон Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност во објектот Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

COP COP kW/kW 3 3 3 3 3 3 3 3

Топлинска пумпа по објект Nhpo Nº 3 6 9 12 15 18 27 36

Потребна површина за топлинска пумпа m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вкупна моќноста во реон Pt kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Топлински Пумпи - 
Посебно по стан

TPHPCS - Separate
Број на објекти

32

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на една топлинска пумпа Chsp € 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Вкупна цена на топлински пумпи во еден обје Cthsp € 14400 28800 43200 57600 72000 86400 129600 172800

Цена на внатрешна инсталација во стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Цена на помошни елементи во стан Caer € 15 15 15 15 15 15 15 15

Цена на просторот за просторија на топлинск  Chsa € 0 0 0 0 0 0 0 0

EPHPCS - Separate
Број на Објекти во Реон

32

Топлински Пумпи - 
Посебно по стан
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Слика 4.45. Економски параметри на систем за индивидуално греење со топлински пумпи 

воздух - вода 

 

Како оперативни трошоци на системот за индивидуално греење со топлински 
пумпи воздух - вода се јавуваат издатоците за потрошена електрична енергија, која се 
плаќа по важечките тарифи за домаќинствата кои изнесуваат: 

• 2,78 МКД/kWh - ноќна тарифа за домаќинства; 
• 5,56 МКД/kWh - дневна тарифа за домаќинства. 

 
Потребно е да се нагласи дека доколку се користат топлински пумпи неопходно 

е почесто чистење на грубите фаќачи на прашина во вентило-конвекторите, како и на 
топлинските изменувачи на самите вентило-конвектори и надворешната единица, 
заради  отстранување на насобраната прашина и нечистотии. Ова е земено како 
годишен трошок потребен за чистење и одржување на топлински пумпи. Годишните 
експлоатациони трошоци на овој систем се 10 €/годишно за чистење на внатрешната 
инсталација во секој стан и 10 €/годишно за чистење и одржување на топлинската 
пумпа. 

Наведените влезни и пресметани параметри се користат во пресметка за 
економската исплатливост на системот за индивидуално греење со топлински пумпи 
воздух - вода во разгледувана временска рамка од 25 години. Притоа, земени се во 
предвид инвестициските и оперативно-експлоатационите трошоци (слика 4.46) и е 
направена споредба на нето - сегашната вредност овој систем во однос на нето-
сегашната вредност на системот за централно топловодно греење (слика 4.47). 

 
Слика 4.46. Оперативно-експлоатациони параметри на систем за индивидуално греење на 

топлински пумпи воздух - вода 

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден објект - при миграција Cinv € 19185 38370 57555 76740 95925 115110 172665 230220

Инвестициони трошоци во еден стан - при миграција Cinv €/стан 6395 6395 6395 6395 6395 6395 6395 6395

Сумарни трошоци за еден објект € 19185 38370 57555 76740 95925 115110 172665 230220

Трошоци за ангажирана моќност € 80 80 80 80 80 80 80 80

Вкупни трошоци за просторија за топлинска пумпа € 0 0 0 0 0 0 0 0

Вкупен трошок за топлинска пумпа и опрема € 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

Вкупен трошок за внатрешна инсталација за стан € 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 6395 6395 6395 6395 6395 6395 6395 6395

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за електрична енергија во еден стан Cef kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

ECHPCS separate

Топлински пумпи
Број на Објекти во Реон

32

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Електрична енергија MWh/(km²Annual)

Потребна количина на Електрична енергија MWh/Annual

Цена за одржување и чистење на внатрешна инсталација во стан €/Annual 10 10 10 10 10 10 10 10
Цена за чистење и одржување на топлински пумпи €/Annual 10 10 10 10 10 10 10 10

Потребна количина на Електрична Енергија за еден стан kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

Потребна количина за еден објект MWh 6 13 19 26 32 39 58 78

Потребна количина за сите објекти во модел MWh 207 415 622 830 1037 1244 1867 2489

OEPHPCS - Separate
Топлински Пумпи - 

Посебно по стан
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.47. Пресметка на економска исплатливост на систем за индивидуално греење со 

топлински пумпи воздух - вода 

 

 

4.4.6 Колективно станбено греење со топлински пумпи воздух - вода 
 

Колективното станбено греење со топлински пумпи претставува користење на 
наведениот тип на топлински пумпи за топловодно греење, при што снабдувањето со 
топлина за одреден објект се врши од една централна топлинска станица. 

Притоа како системско решение за греење на урбани градски средини 
разгледувани се системи за колективно станбено греење со топлински пумпи од 
типот воздух - вода, поради нивната компактност и можноста за широкообемна 
примена во објекти кои се наоѓаат во региони/градови кои се одликуваат со голем 
степен на изграденост. 

 
Колективно станбено греење со топлински пумпи воздух - вода 

Во табелата 4.11 се дадени цените на топлински пумпи воздух/вода кои се 
предвидени за топлинските станици (во зависност од моќноста), како што се усвоени во 
моделот за потребите на оваа студија.  
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Табела 4.12. Цени на топлински пумпи воздух - вода 

Моќност 
[kW] 

Цена 
[€] 

 Моќност 
[kW] 

Цена 
[€] 

8 4.856 180 31.908 
11 5.126 200 34.675 
14 5.256 240 40.041 
27 9.555 280 45.222 
38 10.000 320 46.200 
50 11.609 400 59.926 
69 14.970 500 75.900 
83 17.237 600 82.528 
95 19.268 650 87.911 
112 21.941 700 93.206 
125 23.928 800 107.800 
140 26.167 900 113.656 
160 29.700 1.000 123.512 

  
Површината на топлинската станица е усвоена во сообразност со димензиите на 

топлинската пумпа и минималниот потребен простор околу опремата за слободна 
манипулација и одржување. 

Пример за техничките параметри кои што се инкорпорирани во моделот за 
колективно станбено греење со топлинска пумпа воздух - вода е даден на сликата 4.48.  
Од приказот може да се видат потребните податоци за ангажиран конзум, бројот на 
објекти во усвоена површина на моделот, бројот на станови по спрат во објектот, 
внатрешната инсталација итн. 

 

 
Слика 4.48. Технички параметри на систем за колективно станбено греење со топлинска пумпа 

воздух - вода 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност во реон Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност во објектот Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Специфична цена на  вертикали €/m 5 5 6 7 7 8 8 10

Цена на внатрешна инсталација за еден стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Должина на вертикали и останата опрема во објектот m 17 34 50 67 84 101 151 202

Број на вертикали по спрат 6 6 6 6 6 6 6 6

COP COP kW/kW 3 3 3 3 3 3 3 3

Топлинска пумпа по објект Nhpo Nº 1 1 1 1 1 1 1 1

Моќноста на една топлинска пумпа Php kW 27,3 37,5 69 82,5 95 112 180 240

Потребна површина за топлинска пумпа m² 6,00 9,00 12,00 12,00 13,50 13,50 18,00 24,36

Вкупна моќноста во реон Pt kW 873,6 1200 2208 2640 3040 3584 5760 7680

Топлински Пумпи

TPHPCS
Број на објекти

32
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На сликата 4.49 е даден приказ на инвестициски параметри на системот за 
колективно станбено греење со топлинска пумпа воздух - вода, додека на сликата 4.50 
се прикажани економските параметри на системот. 

Во инвестициските параметри се земени во предвид трошоците за 
овозможување на технички услови во електродистрибутивната мрежа, согласно 
вредноста на надоместокот за стандарден електричен приклучок со едновремена 
максимална моќност до 40 kW на операторот на електродистрибутивниот систем36. 

 

 
Слика 4.49. Инвестициски параметри на систем за колективно станбено греење со топлинска 

пумпа воздух - вода 

 
Слика 4.50. Економски параметри на систем за колективно станбено греење со топлинска 

пумпа воздух - вода 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на една топлинска пумпа Chsp € 9555 10000 14970 17237 19268 21941 31908 40041

Вкупна цена на топлински пумпи Cthsp € 9555 10000 14969,67 17237,16 19267,52 21941 31908 40041

Цена на вертикали во објектот € 84 168 302 470 588 806 1210 2016

Цена на внатрешна инсталација во стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Цена на помошни елементи во стан Caer € 25 25 25 25 25 25 25 25

Цена на просторот за просторија на топлинск  Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

EPHPCS
Број на Објекти во Реон

32

Топлински Пумпи

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден објект - при миграција Cinv € 11164 11693 16797,067 19232,557 21380,519 24272,396 34642,6 43582

Инвестициони трошоци во еден стан - при миграција Cinv €/стан 3721 1949 1866 1603 1425 1348 1283 1211

Сумарни трошоци за еден објект € 16864 23243 34197 41133 48456 55847 81743 107044

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 84 168 302 470 588 806 1210 2016

Вкупни трошоци за просторија за топлинска пумпа € 2700 4050 5400 5400 6075 6075 8100 10962

Вкупен трошок за топлинска пумпа и опрема € 9580 10025 14995 17262 19293 21966 31933 40066

Вкупен трошок за внатрешна инсталација за стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 5701 3954 3880 3508 3310 3183 3108 3053

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за електрична енергија во еден стан Cef kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

ECPCS

Топлински пумпи
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.51. Оперативно - експлоатациони параметри на систем за колективно станбено 

греење со топлинска пумпа воздух - вода 

 

Наведените влезни и пресметани параметри се користат во пресметка за 
економската исплатливост на систем за колективно станбено греење со топлинска 
пумпа воздух - вода во разгледувана временска рамка од 25 години. Притоа, земени се 
во предвид инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци (слика 4.51) и е 
направена споредба на нето - сегашната вредност на овој систем во однос на нето-
сегашната вредност на системот за централно топловодно греење (слика 4.52). 

 

 
Слика 4.52. Пресметка на економска исплатливост на систем за колективно станбено греење 

со топлинска пумпа воздух - вода 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Електрична енергија MWh/(km²Annual)

Потребна количина на Електрична енергија MWh/Annual

Цена за одржување и чистење на внатрешна инсталација во стан €/Annual 10 10 10 10 10 10 10 10
Цена за чистење и одржување на топлински пумпи €/Annual 10 15 15 20 20 25 50 70

Потребна количина на Електрична Енергија за еден стан kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

Потребна количина за еден објект MWh 6,5 13,0 19,4 25,9 32,4 38,9 58,3 77,8

Потребна количина за сите објекти во модел MWh 207 415 622 830 1037 1244 1867 2489

OEPHPCS

Топлински Пумпи
Број на Објекти во Реон

32
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4.4.7 Индивидуално греење со инвертер - клима уреди 
 

  
Овој тип на греење претставува користење на инвертер - клима уреди, при што 

секој стан е опремен со соодветен број на грејни уреди. 

Клима-уредите со инвертер се таков тип на топлински пумпи кои функционираат 
врз принципот „воздух-воздух“. Тие како топлински извор го користат амбиенталниот 
воздух и преку ладилен (обратен) циклус ја предаваат топлината на внатрешноста на 
загреваниот простор. 

Разликата помеѓу овој тип и класичните клима-уреди е во начинот на регулација 
на работата на компресорот. Кај класичните клима-уреди, компресорот наизменично се 
вклучува и исклучува со цел уредот да ја одржува посакуваната температура во 
просторијата. Оваа дискретна регулација доведува до механички стресови за опремата, 
топлински шокови за електричниот погон, како и до поголема потрошувачка на 
електрична енергија во целина. 

Наспроти нив, кај клима-уредите со инвертер за работа на компресорот се 
користи електромоторен погон со променлива брзина. Ова се постигнува со конверзија 
на доводната наизменична струја во еднонасочна, по што се врши нејзина пулсовна 
модулација и се добива струја со посакуваната фреквенција (односно, посакуван број 
на вртежи на компресорот). Со ова се избегнуваат наведените механички стресови за 
компонентите и уште побитно значително се намалува потрошувачката на електрична 
енергија, што, во согласност со анализите, изнесува околу 20%51  

 
Слика 4.53. Клима-уред со инвертер 

 

Во моделот е усвоено дека се користат по два клима-уреди со инвертер на еден 
стан со поединечна моќност за греење од 3,5 kW и поединечна вредност од 800 €, со 
вклучена монтажа. Иако, во согласност со „Номенклатурата на средствата за 
амортизација и годишните стапки на амортизација за целите на одданочувањето - 
Управа за јавни приходи“52, годишната стапка на амортизација изнесува 20%, односно 
работниот век на уредот изнесува 5 години, во моделот е усвоен работен век од 12,5 
години, односно потребно е во временската рамка од 25 години еднаш да се изврши 
замена на дотраените уреди со нови.  

Во инвестициските параметри се земени во предвид трошоците за 
овозможување на технички услови во електродистрибутивната мрежа, согласно 
вредноста на надоместокот за стандарден електричен приклучок со едновремена 
максимална моќност до 40 kW на операторот на електродистрибутивниот систем36. 

                                                 
51 Prirucnik za energetsko sertificiranje zgrada - Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost, Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetnistva Hrvatske, UNDP Hrvatska, 2010 година. 
52 Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на 
нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и 
годипните стапки на амортизација за целите на одданочувањето - Управа за јавни приходи, 2008 година 
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При пресметката на потрошувачката на топлинска енергија, усвоено е дека 
просечната ефикасност на овие уреди во текот на грејната сезона изнесува COP = 3. 

Согласно горекажаното за коефициентот на перформанси, за гарантирање на 
потребната моќност на проектни услови, неопходно е да се вградат дополнителни уреди 
(двојно повисока почетна инвестиција). Сепак, со цел моделот да се приближи до 
реалната состојба во Македонија, претпоставено е дека два клима уреди од 3,5 kW се 
доволни за задоволување на топлинските потреби за најголем дел од грејната сезона. 
Во мал број на денови со екстремно ниски температури ќе има намалување на 
комфортот на потрошувачот што од економски аспект е рационално и прифатливо. 

На сликите 4.54, 4.55 и 4.56 се прикажани технички, инвестициски и економски 
параметри на систем за индивидуално греење со инвертер - клима уреди. 

 
Слика 4.54. Технички параметри на систем за индивидуално греење со инвертер - клима уреди 

 

 
Слика 4.55. Инвестициски параметри на систем за индивидуално греење со инвертер - клима 

уреди 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност во реон Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност во објектот Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Електрична моќ на еден инвертер Pin kW 1 1 1 1 1 1 1 1

Вкупна Електрична моќност во реон Ptr kW 192 384 576 768 960 1152 1728 2304

COP COP kW/kW 3 3 3 3 3 3 3 3

Број на Инвертери во Стан Nif Nº 2 2 2 2 2 2 2 2

Инвертери по објект Nio Nº 6 12 18 24 30 36 54 72

Моќноста на еден инвертер Pi kW 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Вкупна топлинска моќноста во реон Pt kW 691,2 1382,4 2073,6 2764,8 3456 4147,2 6220,8 8294,4

Инвертери

TPIS
Број на објекти

32

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на електрична пумпи €
Вкупна цена на инвертери Chsp € 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Вкупна цена на инвертери Cthsp €

Цена на помошни елементи во стан Caer € 163 163 163 163 163 163 163 163

EPIS
Број на Објекти во Реон

32

Инвертери
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Слика 4.56. Економски параметри на систем за индивидуално греење со инвертер - клима 

уреди 

 

Како оперативни трошоци на системот за греење со примена на клима-уреди со 
инвертер, се јавуваат трошоците за потрошената електрична енергија, која се плаќа по 
важечките тарифи за домаќинствата, а кои изнесуваат: 

• 2,78 МКД/kWh - ноќна тарифа за домаќинства; 
• 5,56 МКД/kWh - дневна тарифа за домаќинства. 

 
На сликата 4.57 се дадени оперативно-експлоатационите трошоци на систем 

за индивидуално греење со инвертер-клима уреди. 
 

 
Слика 4.57. Оперативно - експлоатациони параметри на систем за индивидуално греење со 

инвертер - клима уреди 

 
Наведените влезни и пресметани параметри се користат за пресметка за 

економската исплатливост на системот за индивидуално греење со инвертер - клима 
уреди во разгледувана временска рамка од 25 години (слика 4.58). Притоа земени се во 
предвид инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци и е направена 
споредба на нето - сегашната вредност на овој систем во однос на нето - сегашната 
вредност на системот за централно топловодно греење. 

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Цена на инвестиција на еден инвертер во стан Cngi € 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Цена на инсталација на Инвертери со попратна опрема € 163 163 163 163 163 163 163 163

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv € 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443
Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 2 2 2 2 2 2 2 2

ECICS
Инвертер

Број на Објекти во Реон
32

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Електрична енергија MWh/(km²Annual)
Потребна количина на Електрична енергија MWh/Annual

Цена за чистење и одржување на инвертери €/Annual 16 16 16 16 16 16 16 16

Потребна количина на Енергија за еден стан kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

Потребна количина за еден објект kWh
Потребна количина за сите објекти во модел MWh

OEPIS

Инвертери
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.58. Пресметка на економската исплатливост на систем за индивидуално греење со 

инвертер - клима уреди 

 
 

4.4.8 Индивидуално греење со електрични панелни греалки  
 

Греењето на електрична енергија претставува тип на греење каде за 
задоволување на топлинските потреби се врши конверзија на електрична енергија во 
топлинска. Овој тип на греење се базира врз Џуловиот принцип, според кој при 
протекување на електрична струја низ отпорник (грејач) доаѓа до конверзија на 
електричната во топлинска енергија. 

Во зависност од начинот на оддавање на топлината, електричните греалки може 
да бидат: 

• греалки кои ја оддаваат топлината преку зрачење (инфрацрвени 
греалки); 

• конвективни греалки (панелни греалки); 
• комбинирани греалки. 

 
Панелните греалки кои се разгледувани во моделот, топлината ја предаваат на 

околниот воздух првенствено преку природна конвекција на загреаниот воздух во 
собата. 
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Во моделот е усвоено дека греењето се реализира со 
пет панелни греалки, односно дека по една греалка се 
употребува во секоја соба. Нивната цена е 60 €. Поради 
нивниот ограничен технички век, во моделот е усвоено дека 
ќе се врши една замена на греалките во разгледуваниот 
временски период од 25 години. Во моделот е додадена 
актуелната тарифа за овозможување на технички услови во 
електродистрибутивната мрежа, по цена од 40 €/kW 
инсталирана електрична моќност. 

 

 

 

 
Слика 4.59. Панелна 

греалка 

Во продолжение, преку сликите 4.60, 4.61 и 4.62 се прикажани технички, 
инвестициски и економски параметри на систем за индивидуално греење со електрични 
панелни греалки.  

 
Слика 4.60. Технички параметри на систем за индивидуално греење со електрични панелни 

греалки 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност на објект Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на Панел Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Помошни елементи во Стан Naf Nº 0 0 0 0 0 0 0 0

Панелки

TPPRCS
Број на објекти

32
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Слика 4.61. Инвестициски параметри на систем за индивидуално греење со електрични 

панелни греалки 

 

 
Слика 4.62. Економски параметри на систем за индивидуално греење со електрични панелни 

греалки 

Како оперативни трошоци на овој тип на греење се јавуваат издатоците за 
потрошена електрична енергија. Во пресметките е усвоена 100% - на конверзија на 
електрична во топлинска енергија. Кај овој систем нема дополнителни експлоатациони 
трошоци.  

Слично како за останатите системи за греење и во овој случај е спроведена 
инвестициска економска анализа во разгледувана временска рамка од 25 години. 
Притоа, земени се предвид инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци 
и е направена споредба на нето - сегашната вредност на систем за индивидуално 
греење со електрични панелни греалки во однос на нето - сегашната вредност на 
системот за централно топловодно греење. 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на еден панелен радијатор Chsp € 60 60 60 60 60 60 60 60

Вкупна цена на панелни радијатори Cthsp € 600 600 600 600 600 600 600 600

Цена на помошни елементи во стан Caer € 0 0 0 0 0 0 0 0

EPPRCS
Број на Објекти во Реон

32

Панелки

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Цена на инвестиција во стан Cngi € 600 600 600 600 600 600 600 600

Цена на инсталација на панелни греалки € 0 0 0 0 0 0 0 0

Цена на електрична енергија за домаќинства € 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv € 840 840 840 840 840 840 840 840
Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

ECPRCS
панелки

Број на Објекти во Реон
32

i
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Слика 4.63. Пресметка на економска исплатливост на систем за индивидуално греење со 

електрични панелни греалки 

  
 

4.4.9 Колективно станбено греење на огревно дрво  
 

Колективното станбено греење на огревно дрво претставува користење на 
топловодни котли на огревно дрво, при што снабдувањето со топлина за одреден објект 
се врши од една централна топлинска станица/котларница. 

Греењето на дрва претставува најстариот и сеуште најприменуван тип на 
греење кај нас. Покрај својата нееколошка природа, овој начин на греење се одликува 
и со намален комфор на живеење на негови корисници. Ова се должи на неопходноста 
од цепење и складирање на огревно, како и потребата од постојано ложење на печките. 

Најчесто користени печки на дрва во нашата држава се печки со голема старост 
и исклучително низок степен на корисност (ниска ефикасност), кој според 
производителите е околу 65 - 70 %, но поради нивното лошо одржување, како и 
нередовното одржување на гасните канали, реалниот степен на корисност е под 50%. 
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Печка (шпорет) на дрва Слика 4.64. Котел на дрва 

 
Во моделот се користени современи котли на дрва за централно снабдување со 

топлина на внатрешната инсталација со зголемена ефикасност. 

Физичката густина на комерцијално употребуваното дрво за греење (даб и 
бука) е околу 700 kg/m3. Меѓутоа, еден метар кубен набавен од складиште за 
огревно дрво, волуменски не одговоара на еден кубен метар дрвна маса. Ова се 
должи на неколку фактори: големината на поединечните парчиња дрво и на 
нивната геометриска форма, односно компактност, нивниот квалитет и распоредот. 

Во согласност со препораките од Coford53 и друга достапна литература, факторот 
на намалување на густината е 0,6 - 0,65. Во моделот е усвоено дека факторот на 
намалување на густината изнесува 0,63. 

Дополнително, при одредувањето на топлинската моќ на огревното дрво, 
потребно е да се земе во предвид содржината на влага во него. Ова се пресметува со 
примена на изразот наведен подолу, каде што физичката долна топлинска моќ на 
дрвото се добива во GJ/t (или MJ/kg), додека содржината на влага се внесува во 
проценти (на пример 30 %). 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 13,8 − (0,2164 ∗ % влага) 
GJ

ton
  или

MJ
kg

 

Во согласност со извештајот од Woodfuel East54, содржината на влага во 
суровите дрва варира во широки граници, но вообичаено е нешто над 50 %. Со цел 
дрвото да биде употребливо за користење во комерцијално достапните котли на дрва, 
тоа мора да биде исушено до влажност од 20 - 30 %. Во моделот е усвоено дека ќе се 
користи огревно дрво со физичка долна топлинска моќ од 13.800 kJ/kg, која одговара на 
1.690 kWh за огревно дрво со 450 kg за складиран m3, со 25 % влага55.  

Како што е претходно наведено, не е дозволено цепење и складирање на дрва 
во заедничките простории на зградите (ходници, подруми и други простории), ниту пак 
во становите. За оваа намена неопходно е во колективниот станбен објект (во зградата) 

                                                 
53 Units, conversion factors and formulae for wood for energy - Coford, 2010 
54 Seasoning wood for fuel - Phil Potter, Woodfuel East,  
55 Правилник за енергетска ефикасност - Службен весник на Република Македонија бр.94/13 
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да биде предвидена посебна просторија - дрварница. Со оглед на тоа дека простории 
со таква намена речиси и не постојат во зградите во Скопје, се поставува прашањето 
за правната оправданост на користењето на дрвата како огревно средство во објектите 
за колективно домување во Скопје. Во моделот е усвоена котларница во согласност 
димензиите на котлите, зголемена за неопходните растојанија од ѕидовите. Аналогно 
на греењето со пелети, и тука е усвоен неделен склад за огревно дрво со волумен 0,5 
m3/kW.  

За внатрешната инсталација во моделот е предвиден хоризонтален развод со 
челични цевки за вертикалните водови и алуплекс црева за внатрешната инсталација. 
Радијаторските елементи се усвоени за просечна средна температурна разлика од 50 
°C, со моќност од 127 W по радијаторски елемент. 

 

 
Слика 4.65. Технички параметри на систем за колективно станбено греење на огревно дрво 

 

Во табелата 4.13 во продолжение се прикажани цените и ефикасноста на 
користените котли на огревно дрво во моделот во зависност од моќноста. 

 
Табела 4.13. Цени и ефикасност на котлите на огревно дрво 

Моќност 
[kW] 

Цена 
[€] 

Ефикасност 
[%] 

 Моќност 
[kW] 

Цена 
[€] 

Ефикасност 
[%] 

5 450 74 150 2.500 83 
8 456 76 170 2.800 83 
12 463 78 186 4.198 84 
14 483 79 232 4.405 84 
16 493 80 250 5.700 84 
21 542 80 270 5.800 85 
26 614 81 290 5.933 85 
30 672 81 348 7.069 85 
35 741 82 380 8.200 85 
40 799 82 430 9.000 85 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pt kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност на објект Po kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Долна топлинска моќ на дрва Hd МWh/m³ 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Долна топлинска моќ на дрва Hd MJ/kg 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94 14,94

Густина на дрва ρg kg/m³ 441 441 441 441 441 441 441 441

Коефициент на полезно дејство на котелот ηd - 0,8 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84

Усвоена вредност на котелот Pb kW 21 40 56 80 110 110 170 232

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qfa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nb Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pf kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертика   Lv m 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 151,2 201,6

Број на вертикали по спрат Nv m 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на хоризонтали по спрат Nh m 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ntpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Површина на котелска просоторија Shs m² 16,40 20,00 25,16 32,05 40,78 40,78 60,18 71,03

Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13

Дрва

TPWCS
Број на објекти

32
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45 872 82 464 11.125 85 
56 989 82 582 11.625 85 
67 1.107 82 639 11.725 85 
80 1.200 82 698 12.625 85 
90 1.384 83 814 14.388 86 
110 1.853 83 930 16.363 86 
130 2.000 83 1.160 22.400 86 

 
На сликите 4.66 и 4.67 се презентирани инвестициски и економски параметри 

на систем за колективно станбено греење на огревно дрво. 

 

 
Слика 4.66. Инвестициски параметри на систем за колективно станбено греење на огревно 

дрво 

 

 
Слика 4.67. Економски параметри на систем за колективно станбено греење на огревно дрво 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на Дрва Cp ден/m³ 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Цена на Дрва Cp ден/kWh 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на котел € 542 799 989 1200 1853 1853 2800 4405

Цена на котелска станица во објектот Chsp € 54 80 59 72 111 148 224 352

Вкупна цена на котелска станица Cthsp € 596 878 1049 1272 1964 2001 3024 4757

Цена на оџак €/m 100 100 100 100 100 100 100 100

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Цена на помошни елементи во стан Caer € 330 330 330 330 330 330 330 330

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ltpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Објекти во Реон
32

EPWCS

Дрва

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден објект - при миграција Cinv € 596 878 1049 1272 1964 2001 3024 4757

Инвестициони трошоци во еден стан - при миграција Cinv €/стан 199 146 117 106 131 111 112 132

Сумарни трошоци за еден објект € 11419 16839 22921 29832 38106 41794 62604 80498

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 94 228 395 563 761 960 1609 2367

Вкупни трошоци за котелска просторија € 7382 8998 11321 14421 18353 18353 27080 31965

Вкупен трошок за котел и котелска опрема € 596 878 1049 1272 1964 2001 3024 4757

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 83 83 83 83 83 83 83 83

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали и хоризонтали во објектот € 342 723 1138 1553 1999 2445 3837 5337

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 3806 2807 2547 2486 2540 2322 2319 2236

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef €/Annual 245 239 239 239 236 236 236 233

Годишни потреби за дрва за еден стан m³ 4 4 4 4 4 4 4 4

ECPCS

Дрва
Број на Објекти во Реон

32
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Главни оперативни трошоци кај греењето на огревно дрво претставуваат 
трошоците за негова набавка, како и трошоците за цепење, транспорт и годишно 
складирање. Во продолжение е даден преглед на вкупните оперативни трошоци за 
греење на дрва: 

• цена за набавка на дрва - 3.400 МКД/m3; оваа цена е усвоена согласно 
реалната пазарна несубвенционирана вредност, колку што изнесува во 
моментот на подготвување на оваа студија;  

• цена за сечење на дрвата – 1€/m3; 
• цена за цепење на дрвата – 1 €/m3; 
• цена за закуп на годишен простор за складирање на дрвата - 3 €/m3; 
• цена за транспорт на дрвата од складиште до котларница - 1 €/m3. 

 
Во следната табела се прикажани некои технички карактеристики на огревно 

дрво и вредностите за специфичната цена на добиената топлинска енергија од дрвото 
(во ден/kWh) во зависност од (насипната) густина на дрвотот во просторен m3 и 
ефикасноста на уредот за согорување - котелот.  

 

Табела 4.14. Технички карактеристики и специфична цена за енергија на огревно дрво во 
зависност од ефикасноста на уредот за согорување 

 

 
Слика 4.68. Специфична цена на добиена топлинска енергија од огревно дрво 
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Дополнителен оперативен трошок кај овој систем за греење е потрошената 
електричната енергија за сопствени потреби во котларницата, која се плаќа по 
важечките тарифи. 

Како последица од греењето со дрва се јавува потребата за отстранување на 
пепелта и нејзино транспортирање до депонија. Оваа ставка е земена со годишна 
вредност од 25 €. 

Аналогно на греењето со пелети, и кај греењето на дрва, според законските 
одредби е неопходно периодично чистење на оџаците. Оваа ставка изнесува 2 €/m’.  

Исто така, кај системот за колективно станбено греење на огревно дрво потребно 
е да се предвидат и трошоци за оџак, чии што димензии се во зависност од топлинската 
моќност и конструктивната изведба на котелот(ите), а најчесто потребниот потпритисок 
кој треба да се обезбеди со оџакот е 15 - 20 Pa. На сликата 4.65 е прикажан дијаграм кој 
може да послужи за избор на димензиите на оџакот во зависност од номиналната 
топлинска моќност на котелот.  

 
Слика 4.69. Дијаграм за одредување на светол отвор на оџак за котли на дрва 

 

Во моделот за анализа е усвоена специфичната цена за оџак од 100 €/m. 
Неопходно е да се напомене дека и кај овие системи е потребно соодветно одржување 
на системот/котелот. Тоа, подразбира секојдневно чистење и одлагање на пепелта.  

На сликата 4.70 се изложени оперативно - експлоатациони параметри на систем 
за колективно станбено греење на огревно дрво.   
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Слика 4.70. Оперативно-експлоатациони параметри на систем за колективно станбено греење 

на огревно дрво 

 

Понатаму, наведените влезни и пресметани параметри се користат во 
пресметка за економската исплатливост на систем за колективно станбено греење на 
огревно дрво во разгледувана временска рамка од 25 години. Притоа, земени се во 
предвид инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци и е направена 
споредба на нето - сегашната вредност на системот за колективно станбено греење на 
огревно дрво во однос на нето - сегашната вредност на централен топловоден систем.  

 
Слика 4.71. Пресметка на економска исплатливост на систем за колективно станбено греење 

на огревно дрво 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Дрва m³/(km²Annua 425 829 1244 1658 2048 2458 3687 4857

Потребна количина на Дрва m³/Annual 4 4 4 4 4 4 4 4

Цена на дрва €/m³ 55 55 55 55 55 55 55 55

Цена за цепење на дрва €/m³ 1 1 1 1 1 1 1 1

Цена за простор за складирање на дрвата €/m³ 3 3 3 3 3 3 3 3

Цена за транспорт на дрва €/m³ 1 1 1 1 1 1 1 1

Цена за отстранување на пепел и складирање €/annual 25 25 25 25 25 25 25 25
Цена за чистење и одржување на ложишни и димни инсталации €/annual 5 10 14 19 24 29 43 58

Потребна количина на Енергија за еден стан kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Потребна количина за еден објект MWh 19 39 58 78 97 117 175 233

Потребна количина за сите објекти во модел MWh 622 1244 1867 2489 3111 3733 5600 7466

OEPWCS

Дрва
Број на Објекти во Реон

32

Го
ди

на
 н

а 
Пр

ое
кт

от

В
ку

пн
и 

И
нв

ес
ти

ци
он

и 
тр

ош
оц

и

Тр
ош

ок
 з

а 
то

пл
ин

ск
а 

ен
ер

ги
ја

Тр
ош

оц
и 

за
 

ел
ек

тр
ич

на
 е

не
рг

иј
а

В
ку

пн
и 

ин
ве

ст
иц

ио
ни

 
тр

ош
оц

и

О
пе

ра
ти

вн
и 

и 
ек

сп
ло

ат
ац

ио
ни

 
тр

ош
оц

и

Тр
ош

ок
 н

а 
по

тр
ош

ув
ач

ка
 н

а 
др

ва

Тр
ош

оц
и 

за
 

ел
ек

тр
ич

на
 е

не
рг

иј
а

Ра
зл

ик
а 

C
dh

-C
g

C D
H

C W
C

NP
V D

H

NP
V W

C

NP
V W

C
 - 

NP
V D

H

Re
la

tiv
e 

De
vi

at
io

n

0 -2116 -2540 -424 -2116 -2540
1 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
2 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
3 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
4 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
5 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
6 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
7 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
8 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
9 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
10 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
11 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
12 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
13 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
14 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
15 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
16 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
17 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
18 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
19 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
20 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
21 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
22 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
23 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
24 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304
25 -309 -1 -26 -278 -1 5 -310 -304

50
 M

W
/k

m
²

€ / стан

Централен 
топловоден систем Дрва

32

-5
73

1

-6
06

7

-3
35

,9
3

-6
%



                                                                                                
 

160 
 

4.4.10 Колективно станбено греење на нафта (масло за ложење)  
 

Колективното станбено греење на нафта (масло за ложење) претставува 
користење на топловодни котли на нафта, при што снабдувањето со топлина за одреден 
објект се врши од една централна топлинска станица/котларница. 

Греењето на нафта во суштина претставува користење на екстра-лесно масло 
за домаќинство за согорување во котли со автоматска регулација на температурата на 
водата. 

Во инвестициските трошоци кај греењето на нафта за домаќинства влегуваат 
издатоците за набавка и монтажа на котел, како и на опрема и инсталации за 
котларницата. Дополнително, потребно е да се обезбеди соодветен простор и опрема 
за складирање на гориво, со што е предвидено да се обезбеди гориво за непрекинато 
напојување на потрошувачот во период од една недела при проектни услови. Се 
забележува дека според „Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje“ 56, „вкупниот 
волумен на резервоарот сместен во зградата на потрошувачите не смее да биде 
поголем од 30 m3 за нафта за домаќинство и дизел горива Д-2, односно 100 m3 за масло 
за ложење“. Во анализата спроведена за потребите на оваа студија претходното е 
земено предвид на соодветен начин, односно максималниот волумен на неделниот 
резервоар е ограничен на 30 m3. Цената на резервоарите за нафта е дефинирана 
според нивната маса, т.е. цената е 2 €/kg со вклучена изработка и монтажа. 

За внатрешната инсталација во моделот е користен хоризонтален развод со 
челични цевки за вертикалните водови и алуплекс црева за внатрешната инсталација. 
Радијаторските елементи беа усвоени за просечна средна температурна разлика од 50 
°C, со моќност од 127 W. 

Во продолжение се дадени цените на котлите на нафта, во зависност од 
моќноста, со вклучена цена за горилникот (табела 4.15). 

 
Табела 4.15. Цени и ефикасност на котли на 

нафта 
 

 
Слика 4.72. Котел на нафта 

Моќност 
[kW] 

Вкупно 
[€] 

Ефикасност 
[%] 

5 800 85 

15 824 86 

25 836 87 

38 865 88 

51 930 89 

64 986 89 

76 1.031 90 

102 1.200 91 

128 2.000 91 

166 3.000 92 

205 5.292 92 

                                                 
56 Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje - Службен лист на СФРЈ 45/67 
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319 6.698 92 

383 8.177 92 

464 8.955 93 

580 9.701 93 

650 10.000 93 

750 11.000 93 

850 12.000 93 

950 13.000 94 

1.020 14.000 94 

1.200 15.000 94 

1.300 16.000 95 
 

 

 
Според моделот, за внатрешната инсталација е предвиден хоризонтален развод 

со алуплекс црева и со челични цевки за вертикалните водови. Радијаторските 
елементи се усвоени за просечна средна температурна разлика од 50 °C, со моќност од 
127 W. 

Пример за технички параметри кои што се пресметани во моделот е даден на 
следната слика (за случај на 32 објекти). Од приказот може да се согледаат потребните 
податоци за ангажирана моќност, бројот на објекти во усвоена површина на моделот, 
внатрешната инсталација во објектите, помошните елементи, избрани вредности за 
моќност на котлите на нафта итн. 

 

 
Слика 4.73. Технички параметри на систем за колективно станбено греење на нафта 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност во реон Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност во објектот Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Долна топлинска моќ на нафта Hd МЈ/kg 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80

Долна топлинска моќ на нафта Hd kWh/kg 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61

Специфична густина на нафта ρo kg/l 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Коефициент на полезно дејство на котелот ηb - 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,91 0,92 0,92

Усвоена вредност на котелот Pb kW 25 38 64 76 102 128 166 319

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертика   Lv m 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 151,2 201,6

Број на вертикали по спрат Nv m 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на хоризонтали по спрат Nh m 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ntpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Површина на котелска просоторија Shs m² 7,92 8,67 9,35 9,35 10,80 10,80 10,80 18,20

Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13

Нафта

TPLCS
Број на објекти

32
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Слика 4.74. Инвестициски параметри на систем за колективно станбено греење на нафта 

 

 
Слика 4.75. Економски параметри на систем за колективно станбено греење на нафта 

 

Оперативни трошоци на системот за греење со нафта за домаќинство се: 

• издатоци за потрошена нафта за домаќинство - 38,5 ден./литар; 
• издатоци за потрошена електрична енергија на котларницата - 

согласно важечките тарифи за електрична енергија. 
 

Експлоатациони трошоци на системот за греење со нафта за домаќинство се: 

• трошоци за чистење и одржување на ложиштата и ложишните 
инсталации - 2 €/m’, со динамика во согласност со законските прописи; 

• трошоци за годишна инспекција на ложишта и димни инсталации. 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на Нафта Cp ден/kg 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

Цена на Нафта Cp ден/kWh 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57

Цена на котел € 836 865 986 1031 1200 2000 3000 6698

Цена на опрема вокотелска станица во објект Chsp € 167,2 172,90732 197,11545 206,21138 240 400 600 1339,5

Вкупна цена на котелска станица Cthsp € 1563,2 1877,4439 2302,6927 2637,2683 3120 4360 6400 11677

Цена на оџак €/m 100 100 100 100 100 100 100 100

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Цена на помошни елементи во стан Caer € 330 330 330 330 330 330 330 330

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ltpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

EPLCS
Број на Објекти во Реон

32

Нафта

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден објект - при миграција Cinv € 1563 1877,4439 2302,6927 2637,2683 3120 4360 6400 11677

Инвестициони трошоци во еден стан - при миграција Cinv €/стан 521 313 256 220 208 242 237 324

Сумарни трошоци за еден објект € 8476 12512 16665 20421 25008 29700 42150 61274

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 94 228 395 563 761 960 1609 2367

Вкупни трошоци за котелска просторија € 3565 3900 4207 4207 4859 4859 4859 8188

Вкупен трошок за котел и котелска опрема € 1563 1877 2303 2637 3120 4360 6400 11677

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 83 83 83 83 83 83 83 83

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали и хоризонтали во објектот € 342 723 1138 1553 1999 2445 3837 5337

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 2825 2085 1852 1702 1667 1650 1561 1702

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef €

Годишни потреби за нафта kg 642 634 627 620 613 613 607 607

ECLCS

Нафта
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.76. Оперативно - експлоатациони параметри на систем за колективно станбено 

греење на нафта 

 

Наведените влезни и пресметани параметри се користат во пресметка за 
економската исплатливост на систем за колективно станбено греење на нафта во 
разгледувана временска рамка од 25 години. Притоа, земени се во предвид 
инвестициските и оперативно - експлоатационите трошоци и е направена споредба на 
нето - сегашната вредност на овој систем во однос на нето - сегашната вредност на 
системот за централно топловодно греење.  

На следната слика е даден приказ на пресметка на економска исплатливост на 
систем за колективно станбено греење на нафта. 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Нафта l/(km²Annual)

Потребна количина на Нафта за еден стан l/Annual 746 738 729 721 713 713 706 706

Цена на нафта €/l 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728 0,728

Цена за простор за складирање на нафта €/l 0 0 0 0 0 0 0 0

Цена за транспорт на нафта €/l 0 0 0 0 0 0 0 0

Цена за чистење и одржување на ложишни и димни инсталации €/annual 5 10 14 19 24 29 43 58

Потребна количина на Енергија за еден стан kWh 7449 7365 7282 7201 7122 7122 7045 7045

Потребна количина за еден објект kWh 22 44 66 86 107 128 190 254

Потребна количина за сите објекти во модел MWh 715 1414 2097 2765 3419 4102 6087 8115

OEPLCS

Нафта
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.77. Пресметка на економска исплатливост на систем за колективно станбено греење 

на нафта 

 
 
4.4.11 Колективно станбено греење со топлинска пумпа воздух - вода со 

електрична енергија набавена на отворениот пазар 
 

Во пресметката на економската исплатливост на системот за колективно 
станбено греење со топлинска пумпа воздух - вода, годишните трошоци за електрична 
енергија на уредот се земени со важечките тарифи (ниска и висока тарифа) за 
домаќинствата на снабдувачот со електрична енергија на регулираниот пазар. 

Доколку одредена компанија која има можност да купува електрична енергија на 
отворениот пазар, врши снабдување со топлина на одреден објект преку централна 
топлинска пумпа, по тековните цени на електричната енергија на отворениот пазар, 
економските параметри на овој тип на греење се подобруваат. 
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Слика 4.78. Технички параметри на систем за колективно станбено греење со топлинска пумпа 

воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 

 

 
Слика 4.79. Инвестициски параметри на систем за колективно станбено греење со топлинска 

пумпа воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност во реон Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност во објектот Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Просечен број на станови на спрат Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Специфична цена на  вертикали €/m 5 5 6 7 7 8 8 10

Цена на внатрешна инсталација за еден стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Должина на вертикали и останата опрема во објектот m 17 34 50 67 84 101 151 202

Број на вертикали по спрат 6 6 6 6 6 6 6 6

COP COP kW/kW 3 3 3 3 3 3 3 3

Топлинска пумпа по објект Nhpo Nº 1 1 1 1 1 1 1 1

Моќноста на една топлинска пумпа Php kW 27,3 37,5 69 82,5 95 112 180 240

Потребна површина за топлинска пумпа m² 6,00 9,00 12,00 12,00 13,50 13,50 18,00 24,36

Вкупна моќноста во реон Pt kW 873,6 1200 2208 2640 3040 3584 5760 7680

Топлински Пумпи

TPHPCS
Број на објекти

32

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Цена на електрична енергија домаќинства Celd ден/kWh 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Цена на електрична енергија останати Celo ден/kWh 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Цена на електрична енергија израмнета цена Celp ден/kWh 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93

Цена на една топлинска пумпа Chsp € 9555 10000 14970 17237 19268 21941 31908 40041

Вкупна цена на топлински пумпи Cthsp € 9555 10000 14969,67 17237,16 19267,52 21941 31908 40041

Цена на вертикали во објектот € 84 168 302 470 588 806 1210 2016

Цена на внатрешна инсталација во стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Цена на помошни елементи во стан Caer € 25 25 25 25 25 25 25 25

Цена на просторот за просторија на топлинска Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

EPHPCS
Број на Објекти во Реон

32

Топлински Пумпи
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Слика 4.80. Економски параметри на систем за колективно станбено греење со топлинска 

пумпа воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 

 

 
Слика 4.81. Оперативно-експлоатациони параметри на систем за колективно станбено греење 

со топлинска пумпа воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125
Енергија

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден објект - при миграција Cinv € 11164 11693 16797,067 19232,557 21380,519 24272,396 34642,6 43582

Инвестициони трошоци во еден стан - при миграција Cinv €/стан 3721 1949 1866 1603 1425 1348 1283 1211

Сумарни трошоци за еден објект € 16864 23243 34197 41133 48456 55847 81743 107044

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 84 168 302 470 588 806 1210 2016

Вкупни трошоци за просторија за топлинска пумпа € 2700 4050 5400 5400 6075 6075 8100 10962

Вкупен трошок за топлинска пумпа и опрема € 9580 10025 14995 17262 19293 21966 31933 40066

Вкупен трошок за внатрешна инсталација за стан € 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 5701 3954 3880 3508 3310 3183 3108 3053

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за електрична енергија во еден стан Cef kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

ECPCS

Топлински пумпи
Број на Објекти во Реон

32

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Потребна количина на Електрична енергија MWh/(km²Annual)

Потребна количина на Електрична енергија MWh/Annual

Цена за одржување и чистење на внатрешна инсталација во стан €/Annual 10 10 10 10 10 10 10 10
Цена за чистење и одржување на топлински пумпи €/Annual 10 15 15 20 20 25 50 70

Потребна количина на Електрична Енергија за еден стан kWh 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160

Потребна количина за еден објект MWh 6,5 13,0 19,4 25,9 32,4 38,9 58,3 77,8

Потребна количина за сите објекти во модел MWh 207 415 622 830 1037 1244 1867 2489

OEPHPCS

Топлински Пумпи
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 4.82. Пресметка на економска исплатливост на систем за колективно станбено греење 

со топлинска пумпа воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 

 

Забелешка: Во сите разгледувани системи каде снабдувањето со топлина би се 
вршело преку топлинска станица (котларница) на ниво на објект, не е земен во предвид 
неопходниот ангажман на персонал, односно два котлари кои би биле задолжени за 
доверливо и безбедно функционирање на котларницата. Доколку овој трошок се земе 
во предвид (вкупно 400 €/месечно односно 2.400 € во тек на грејната сезона, 
дополнително би се влошиле инвестициските параметри на овие типови на греење во 
однос на централното топловодно греење). 
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4.5 Техно-економска анализа на поединечните типови на греење  
 
Во согласност со изложеното во претходните подглави, краен резултат од 

примената на моделот е излезна матрица која претставува споредба на нето-сегашната 
вредност на поединечните типови на греење, во однос на нето-сегашната вредност на 
централно топловодно греење, во зависност од бројот на објекти и густината на 
топлинското оптоварување на дефинирана површина. 

Во продолжение се дадени компаративни матрици за поединечните типови на 
греење, во споредба со системот за централно топловодно греење.  

 

4.5.1 Споредба помеѓу индивидуално греење на природен гас и централно 
топловодно греење 
 

На сликата 4.83 е дадена споредба помеѓу индивидуално греење на природен 
гас и централно топловодно греење. 
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греење

централно 
топловодно 

греење
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греење
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техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]

4
централно 

топловодно 
греење

централно 
топловодно 

греење

централно 
топловодно 

греење

централно 
топловодно 

греење

централно 
топловодно 

греење

централно 
топловодно 

греење

централно 
топловодно 

греење

N

централно 
топловодно 

греење

8

32

128

64

16

 
Слика 4.83. Споредба помеѓу индивидуално греење на природен гас и централно топловодно 

греење 

10 20 30 40 50 75 100 125
гасоводен систем -27% -37% -40% -46% -51% -61% -69% -68%
гасоводен систем -16% -30% -33% -35% -39% -47% -52% -51%
гасоводен систем -13% -21% -27% -30% -34% -36% -40% -41%
гасоводен систем -9% -9% -19% -24% -28% -31% -37% -39%
гасоводен систем -3% -3% -9% -9% -19% -24% -28% -30%
гасоводен систем 46% 22% 22% -4% -4% -1% -16% -18%

разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем
топлинско оптоварување [MW / km²]

4
8

16
32
64

128

тип на греењеN
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Од матриците може да се забележи дека централното топловодно греење има 
техно-економска предност во речиси сите случаи во однос на користењето на 
индивидуалното греење на природен гас. Индивидуалното топловодно греење на 
природен гас е единствено оправдано кај региони со голем број објекти, кои имаат мала 
кумулативна топлинска моќност, како на пример населби од збиен тип составени од 
ниски куќи.  

Ова се објаснува, пред се, со фактот што специфичната цена на топлинските 
апарати (котли) е драстично повисока кај котли со мала моќност, во однос на 
индустриските котли со голема моќност. Оваа инвестициска вредност е мошне висока и 
го поништува понискиот инвестициски трошок за развој на гасоводна мрежа во однос на 
мрежата за централно топловодно греење. 

До истиот заклучок доаѓа и работната група на Меѓународната агенција за 
енергија (International Energy Agency), чиј заклучок гласи: „Студијата покажа дека и 
покрај потенцијалот на новите технологии, најисплатлив тип на снабдување со енергија 
греење за кој и да било град би бил изградбата на широко-обемен систем за централно 
топловодно греење, кој би добивал топлина од голема термоцентрала на фосилно 
гориво. Поголемата енергетска ефикасност и пониските капитални трошоци за изградба 
на големи термоцентрали, драстично ги оправдуваат почетно повисоките трошоци за 
развој на мрежа за централно топловодно греење“.57 

 
 

4.5.2 Споредба помеѓу индивидуално греење на пелети и централно 
топловодно греење 
 

На сликата 4.84 е дадена споредба помеѓу индивидуалното греење на пелети 
и централниот топловоден систем. 

 
Слика 4.84. Споредба помеѓу индивидуално греење на пелети и централно топловодно греење 

 

Резултатите од анализата покажуваат дека централниот топловоден систем во 
секој случај е во предност во однос на индивидуалното греење на пелети.  

Пелетите, иако се почесто се промовираат како економски и еколошки 
прифатлив извор на енергија, тие се релативно скапо огревно средство. Имено, како 
влезен податок за пелетите во моделот е користена цена од 11 ден./kg. Енергетски, во 
еден килограм пелети има просечно 4,5 kWh58, по што се добива просечна цена од 2,45 
ден./kWh, што е речиси 30% поскапо од моменталната тарифа за топлинската енергија 

                                                 
57 A comparison of distributed CHP/DH with large-scale CHP/DH - International Energy Agency, 2005 година 
58 SS 18 71 20 - шведски стандард за пелети 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 пелети (стан) -51% -63% -66% -73% -78% -114% -155% -149%
8 пелети (стан) -37% -54% -58% -60% -65% -74% -79% -78%

16 пелети (стан) -7% -44% -51% -55% -59% -62% -66% -68%
32 пелети (стан) -6% -29% -41% -47% -53% -55% -63% -65%
64 пелети (стан) -6% -6% -29% -29% -41% -47% -52% -54%

128 пелети (стан) -7% -7% -7% -7% -7% -17% -38% -40%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]
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од градскиот систем за централно топловодно греење. Доколку кон претходното се 
вклучи и просечна ефикасност на конверзијата на горивото од 85 %, цената ќе биде 2,88 
ден./kWh. 

Мора да се напомене дека пелетите иако се одликуваат со помала специфична 
емисија на PM10 по килограм во однос на дрвото, сепак, од аспект на локално 
загадување не се „зелено гориво“. Според истражувањето на Технолошкиот 
универзитет во Виена (Vienna University of Technology), емисијата на PM10 честичките е 
околу 50 % пониска при согорување на пелети во однос на согорување на огревно 
дрво.59 

Во студијата од Европската Комисија се наведува дека со сечењето на шумите 
за производство на пелети се постигнува само краткотрајна придобивка, додека на долг 
рок се добива спротивен ефект60. 

Од претходниот текст може да се заклучи дека со распространета примена 
на пелетите за греење не е можно значително да се влијае врз намалувањето на 
штетните емисии и подобрување на локалната еколошка слика на урбаната 
средина. 

 

 

4.5.3 Споредба на колективно станбено греење на пелети и централно 
топловодно греење   
 

На сликата 4.85 е дадена споредба помеѓу колективно станбено греење на 
пелети и централно топловодно греење. 

 
Слика 4.85. Споредба помеѓу колективно станбено греење на пелети и централно топловодно 

греење 

 

Од матриците може да се заклучи дека централното топловодно греење секаде 
е техно-економски оправдано, наспроти колективното станбено греење на пелети.  

 
 

                                                 
59 Odor, gaseous and PM10 emissions from small scale combustion of wood types indigenous to Central Europe - 
Vienna University of Technology, 2012 година 
60 Environmental implications of increased reliance of the EU on biomass from the South of the US - European 
Commission, 2015 година 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 пелети (објект) -17% -19% -21% -16% -17% -15% -13% -13%
8 пелети (објект) -22% -19% -20% -18% -24% -17% -17% -18%

16 пелети (објект) -17% -22% -19% -19% -21% -18% -24% -19%
32 пелети (објект) -20% -22% -25% -24% -22% -20% -20% -20%
64 пелети (објект) -20% -20% -22% -22% -25% -24% -22% -20%

128 пелети (објект) -9% -13% -13% -21% -21% -17% -28% -25%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]
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4.5.4 Споредба помеѓу индивидуално греење со топлински пумпи од типот 
воздух - вода и централно топловодно греење 
 

На сликата 4.86 е дадена споредба помеѓу индивидуалното греење со 
топлински пумпи од типот воздух - вода и централното топловодно греење. 

 

 
 

 
Слика 4.86. Споредба помеѓу индивидуално греење со топлински пумпи од типот воздух - вода 

и централно топловодно греење 

 

Од матрицата се гледа дека индивидуалното греење на топлинските пумпи 
воздух - вода е единствено оправдано кај региони со голем број на ниски куќи. Во сите 
други региони, оправдано е користењето на централно топловодно греење. 

Ова се објаснува со значителните инвестициски трошоци неопходни за набавка 
на топлинската пумпа и за опремување на внатрешната инсталација. 

 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 топлински пумпи (стан) -48% -59% -58% -60% -61% -62% -62% -62%
8 топлински пумпи (стан) -37% -53% -56% -56% -58% -61% -62% -62%

16 топлински пумпи (стан) -6% -46% -52% -54% -57% -58% -59% -61%
32 топлински пумпи (стан) -8% -30% -41% -47% -50% -52% -56% -59%
64 топлински пумпи (стан) -8% -8% -30% -30% -41% -47% -50% -52%

128 топлински пумпи (стан) 35% 7% 7% -9% -9% -19% -39% -41%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]

10 20 30 40 50 75 100 125
N

16

техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]
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топловоден 

систем

4
централен 

топловоден 
систем

централен 
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топловоден 

систем

централен 
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топловоден 
систем

централен 
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4.5.5 Споредба помеѓу колективно станбено греење со топлински пумпи 
воздух-вода и централно топловодно греење 
 

На сликата 4.87 е илустрирана споредба помеѓу колективно станбено греење 
со топлински пумпи воздух-вода и централно топловодно греење. 

 

 
 

10 20 30 40 50 75 100 125
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топловодно 
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техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]
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греење
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N

16

 
Слика 4.87. Споредба помеѓу колективно станбено греење со топлински пумпи воздух-вода и 

централно топловодно греење 

 

Од приложеното се гледа дека колективното станбено греење со топлински 
пумпи воздух-вода е оправдано во региони со мала топлинска густина. 

Мора да се нагласи дека матрицата е изведена во согласност со важечките 
тарифи за електрична енергија на домаќинствата. 

 

 

 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 топлински пумпи -3% -2% -1% 0% -3% -2% -1% -1%
8 топлински пумпи -2% -1% -1% -1% -2% -1% -2% -2%

16 топлински пумпи 3% -2% -2% -3% -1% -1% -2% -2%
32 топлински пумпи 5% 6% -1% -1% -2% -3% -2% -1%
64 топлински пумпи 5% 5% 6% 6% -1% -1% -2% -3%

128 топлински пумпи 13% 15% 15% -1% -1% -4% -3% -3%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]
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4.5.6 Споредба помеѓу индивидуално греење со инвертер-клима уреди и 
централно топловодно греење 
 

На сликата 4.88 е илустрирана споредба помеѓу индивидуалното греење на 
инвертер-клима уреди со централното топловодно греење. 

 

 
 

 
Слика 4.88. Споредба помеѓу индивидуално греење на инвертер-клима уреди и централно 

топловодно греење 

 

Од матриците може да се заклучи дека индивидуалното греење со инвертер- 
клима уреди имаат предност во однос на топловодното греење со централен систем во 
долниот лев дел од матрицата, односно при ниски до средни специфични топлински 
оптоварувања за голем број  објекти. Ова се должи, пред се, на релативно ниските 
инвестициски трошоци за развој на електродистрибутивна инфраструктура споредбено 
со топловодната дистрибутивна мрежа и пониските почетни инвестициски издатоци за 
инвертер-клима уредите во однос на топлинските пумпи. 

 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 инвертер -1% -7% -6% -7% -8% -9% -9% -9%
8 инвертер -1% -3% -5% -5% -7% -8% -9% -9%

16 инвертер 29% -2% -2% -3% -5% -6% -7% -8%
32 инвертер 28% 5% -1% -3% -3% -5% -5% -7%
64 инвертер 28% 28% 5% 5% -1% -1% -1% -2%

128 инвертер 57% 37% 37% 27% 27% 20% 6% -3%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]

10 20 30 40 50 75 100 125
N

16

техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

8
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

4
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

инвертер
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

32 инвертер инвертер
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

инвертер
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

инвертер инвертер

64 инвертер инвертер инвертер инвертер
централен 

топловоден 
систем

128 инвертер инвертер инвертер инвертер
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4.5.7 Споредба помеѓу индивидуално греење со електрични панелни греалки и 
централно топловодно греење   
 

На сликата 4.89 е дадена споредба помеѓу индивидуално греење на електрични 
панелни греалки и централно топловодно греење. 

 
 

 
Слика 4.89. Споредба помеѓу индивидуално греење на електрични панелни греалки и 

централно топловодно греење 

 

Панелните греалки иако се одликуваат со многу мали инвестициски трошоци, 
поради големите оперативни трошоци за потрошената електрична енергија се 
комерцијално оправдани само во региони со среден до голем број на објекти, а мала 
специфична топлинска моќност. Сепак мора да се напомене дека од макро-енергетски 
аспект треба да се избегнува користењето на електрична енергија за греење поради 
деградацијата на енергијата т.е. за производство на единица електрична енергија во 
термоцентралите дополнет со нејзиниот пренос и дистрибуција (кои моментално се 
главен извор на електрична енергија во нашата држава), потребна е речиси четири пати 
поголема примарна енергија. 

10 20 30 40 50 75 100 125
панелни греалки -35% -45% -44% -46% -47% -48% -47% -48%
панелни греалки -25% -40% -42% -42% -44% -47% -47% -48%
панелни греалки 4% -33% -38% -40% -43% -44% -45% -47%
панелни греалки 2% -19% -28% -34% -37% -39% -42% -45%
панелни греалки 2% 2% -19% -19% -28% -34% -37% -39%
панелни греалки 41% 15% 15% -5% -8% -9% -27% -29%

тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]

10 20 30 40 50 75 100 125
N

16

техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

8
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

4
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

панелни 
греалки

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

32 панелни 
греалки

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

64 панелни 
греалки

панелни 
греалки

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

128 панелни 
греалки

панелни 
греалки

панелни 
греалки

централен 
топловоден 

систем
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4.5.8 Споредба помеѓу колективно станбено греење на огревно дрво и 
централно топловодно греење  
 

На сликата 4.90 е споредба помеѓу колективно станбено греење на огревно дрво 
и централно топловодно греење. 

 

 
 

 
Слика 4.90. Споредба помеѓу колективно станбено греење на огревно дрво и централно 

топловодно греење 

 

Од матриците може да се согледа дека разгледувано од чисто комерцијален 
аспект, колективното станбено греење на огревно дрво има предност во однос на 
централното топловодно греење само кај региони со голема густина на објекти, а 
релативно мала топлинска моќност. Сепак, доколку се земат во предвид неговите 
недостатоци, пред се еколошкиот аспект што претставува и еден од главните извори на 
загадување во нашата држава, овој систем не се препорачува за широко-обемна 
потрошувачка и е непходно да се стимулираат системи кои ќе го заменат греењето на 
дрва. 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 дрва 0% -5% -2% -6% -3% -4% -4% -4%
8 дрва -2% -3% -3% -2% -2% -7% -4% -2%

16 дрва -3% -2% -3% -3% -4% -5% -3% -6%
32 дрва -1% -3% -3% -3% -6% -3% -6% -5%
64 дрва -1% -1% -1% -1% 0% -3% -6% -4%

128 дрва 12% 11% 11% 5% 5% -1% -2% -1%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]

10 20 30 40 50 75 100 125
N

16

техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

8
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

4
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

32
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

дрва
централен 

топловоден 
систем

64
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

128 дрва дрва дрва дрва
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4.5.9 Споредба помеѓу колективно станбено греење на нафта и централно 
топловодно греење 
 

Споредба помеѓу колективно станбено греење на нафта и централно топловодно 
греење е дадена на сликата 4.91. 

 
 

 
Слика 4.91. Споредба помеѓу колективно станбено греење на нафта и централно топловодно 

греење 

Заклучокот од споредбата е дека колективното станбено греење на нафта е 
оправдано во региони со голем број објекти, а при мали до средни специфични 
топлински оптоварувања. Ова се должи, пред се, на малите инвестициски трошоци, од 
аспект на набавка на котли и опремување на котларницата. Сепак, самиот енергенс со 
својата висока цена доаѓа до израз кај поголемите топлински оптоварувања, каде што 
техно-економски оправдан тип на греење е централното топловодно греење. 

Слично како и во случајот на системи за греење на огревно дрво, нафтата треба 
што е можно повеќе да се избегнува како огревно средство поради неповолните 
еколошки карактеристики. 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 нафта -7% -14% -11% -11% -11% -11% -11% -12%
8 нафта -4% -8% -11% -10% -11% -11% -12% -12%

16 нафта 0% -6% -9% -10% -14% -15% -14% -14%
32 нафта 6% -3% -7% -9% -12% -13% -14% -18%
64 нафта 6% 6% -4% -4% -8% -10% -12% -14%

128 нафта 20% 10% 10% 4% 4% 0% -8% -10%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]

10 20 30 40 50 75 100 125
N

16

техно-економски оптимален тип на греење
топлинско оптоварување [MW / km²]

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

8
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

4
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

32 нафта
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

нафта
централен 

топловоден 
систем

64 нафта нафта
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

128 нафта нафта нафта нафта



                                                                                                
 

177 
 

4.5.10 Споредба помеѓу систем за колективно станбено греење со топлинска 
пумпа воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 
и систем за централно топловодно греење 
 
На сликата 4.92 е илустрирана споредба помеѓу колективно станбено греење 

со топлинска пумпа воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар 
и систем за централно топловодно греење. Како цена на отворениот пазар на 
електрична енергија, земена е важечката цена на пазарот во лето 2016 година од 63 
€/MWh со вклучен пренос и дистрибутивна такса. 

 

 
Слика 4.92. Споредба помеѓу систем за колективно станбено греење со топлинска пумпа 

воздух - вода со електрична енергија набавена на отворениот пазар и систем за централно 
топловодно греење 

 

Се забележува дека матрицата прикажана на сликата 4.92 се однесува на 
споредба на колективен систем за греење со топлинска пумпа воздух - вода чиј 
капацитет е потполно искористен, односно системот активно го користат сите корисници 
(станари на објектот), наспроти централен топловоден систем чиј капацитет е 
половично искористен. 

Во случај на повторно приклучување на исклучените корисници од централниот 
топловоден систем, цената на услугата ќе се намали за 10%. Ова значи дека предноста 
на разгледуваниот систем со топлински пумпи воздух/вода ќе се изгуби во сите региони, 
освен во регионите со голема густина на објекти при мало топлинско оптоварување. Со 
комплетно искористување на постоечкиот капацитет на централниот топловоден 
систем, цената на услугата ќе се намали за 25% (објаснето во точка 6.2) 

На тој начин, се поништува незначителната виртуелна предност на системот за 
колективно станбено греење со топлински пумпи (кои купуваат електрична енергија по 
актуелните цени на отворениот пазар) наспроти централниот топловоден систем. 

 

Специфичен случај претставува примената на топлинските пумпи кои користат 
топлина од земјата или од подземните води. Тие се одликуваат со речиси константна 
температура на топлинскиот извор поради што имаат речиси константна ефикасност во 
текот на целата година, но поради потребата од големи ископи и топлиноизменувачка 
површина, нивната употреба во градски средини е отежната, па дури и невозможна. 
Нивната примена, предности и недостатоци се разгледани во продолжение: 

 

 

 

10 20 30 40 50 75 100 125
4 топлински пумпи 12% 10% 10% 10% 13% 9% 12% 12%
8 топлински пумпи 8% 8% 8% 9% 8% 9% 13% 13%

16 топлински пумпи 8% 8% 9% 8% 7% 7% 7% 7%
32 топлински пумпи 8% 8% 6% 7% 8% 9% 7% 7%
64 топлински пумпи 9% 9% 12% 12% 5% 7% 8% 8%

128 топлински пумпи 27% 23% 23% 5% 5% 8% 10% 5%

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]
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Колективно станбено греење со топлински пумпи земја - вода  
 

Земјата (почвата) е голем акумулатор на топлинска (сончева) енергија и на 
енергија од нејзината внатрешност, поради што може да се користи како извор на 
топлинска енергија за топлинските пумпи, овозможувајќи работење со константно 
висока ефикасност (висок COP). На сликата 4.93 е прикажана промената на 
температурата на почвата по длабочината.  

 

 
Слика 4.93. Распределба на температурата по длабочина на почвата 

 

Преносот на акумулираната енергија во земјата до топлинската пумпа се одвива 
преку хоризонтално или вертикално поставени топлински изменувачи кои најчесто се 
цевки низ кои струи флуид кој претставува смеса од вода и гликол (или етилен) чија што 
температура на замрзнување треба да биде пониска од -15°С. Топлинските изменувачи 
поставени во земја, може да бидат во контакт само со подземни води кои се во близина 
на површината на земјата. Треба да се внимава при поставувањето на топлинските 
изменувачи на поголеми длабочини да не дојдат во контакт со подземни води кои се 
користат за пиење. 

 

Колективно станбено греење со топлински пумпи земја - вода со хоризонтален 
колектор  

Најчесто, хоризонталниот колектор (колектори) во земјата е составен од 
пластични цевки (полиетиленски) поставени на длабочина од 1,2 до 1,5 m, паралелно 
на растојание од 0,33 m, со што всушност на секој m2 површина е поставена цевка со 
должина од 3 m. Сите краеви на цевките од колекторот во земјата се собираат во еден 
собирник/разделник, кој понатаму се поврзува со топлинскиот изменувач каде што се 
врши размена со ладилниот флуид од топлинската пумпа. Циркулацијата на растворот 
вода и етилен-гликол низ колекторот во земјата се остварува со посебна циркулациона 
пумпа. Притоа треба да се внимава да нема растенија во близина на колекторот во 
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земјата, бидејќи може да се случи поради одземањето на топлина земјата да замрзне, 
со што се доведува во прашање понатамошниот развој на растенијата.  

Регенерацијата на топлината во земјата трае најмалку една сезона со користење 
на сончевото зрачење и дождовите. Тоа значи дека кога се анализира можноста за 
лоцирање на опремата не може да се зема во предвид површината под темелите на 
објектот/зградата, бидејќи понатаму овој дел не може да се регенерира, односно барем 
не со тој интензитет за да може да се користи секоја сезона. Количеството топлина што 
може да се одведе од почвата зависи од типот на почвата, односно од нејзиниот 
топлински капацитет. Искуствените податоци покажуваат дека просечно се добиваат 10-
35 W/m2, а доколку  земјата е песоклива расположливиот топлински капацитет се 
намалува повеќе од двојно. Како средна вредност за глобалната анализа за греење со 
топлински пумпи земја-вода се усвојува дека за секој kW инсталирана топлинска 
моќност се потребни 40 m2 земјена површина за оптимална непречена работа на 
топлинската пумпа.  

На сликата 4.94 е прикажано поставувањето на хоризонталниот колектор во 
земјата и поврзувањето со топлинската пумпа. 

 
Слика 4.94. Шематски приказ на поставување на хоризонтален колектор во земјата и 

поврзување со топлинска пумпа 

А – топлинска пумпа ; B,C – собирници/разделници; E-Ормар со опрема, D-земјен 
колектор ; F- систем за греење (подно) 

 

При пресметките за инвестиција и потребна површина за поставување на 
хоризонталниот колектор се користи вредноста од 40 m2/kW односно потребната 
површина е околу 200 m2 за поставување на хоризонталниот цевен колектор на 
длабочина од 1,2-1,5 m. 

Инвестицијата за поставување на топлинска пумпа земја - вода со хоризонтален 
колектор како извор на топлинска енергија е проценета врз основа на следните ценовни 
показатели:  

- топлинска пумпа земја-вода - 3.800 €; 
- ископ на земја како и трошоци за хоризонталниот колектор - 2.500 €; 
- целокупна опрема вклучувајќи пумпа за циркулација на флуид низ 

хоризонталните колектори и полнење флуид, филтри, фитинг - 700 €; 
- инсталација со четири вентилоконвектори (4х300 €) и еден цевен регистер 

за купатило - 1.500 €; 
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- разводен ормар во комплет со разделници/собирници и цевна мрежа- 350 €. 

 

Колективно станбено греење со топлински пумпи земја - вода со вертикален 
колектор  

Покрај хоризонталниот колектор во земјата, се користи и вертикален колектор за 
места каде што нема доволна површина на земјиште за поставување на хоризонтален 
колектор (најчесто во градските средини). Вертикалниот колектор се состои од цевки во 
U-форма и се поставува на длабочини од 50 - 150 m и најчесто во една дупнатина се 
поставуваат две цевки во U форма. Исто така, цевките како и кај хоризонталниот 
колектор се пластични-полиетиленски (PЕ). При дупчењето за поставување на 
вертикалните колектори во земја потребно е да се побара соодветна дозвола, а исто 
така пред дупчењето потребно е да се направат геолошки испитувања врз основа на 
кои ќе се донесе одлука дали е дозволиво да се изврши дупчењето. 

Во однос на потенцијалот за искористување на топлината од земјата, според 
стандардот VDI 4640 просечно може да се усвои дека специфично расположливата 
моќност по единица должина од колекторот во земја е 50 W/m. Исто така, при 
поставување на вертикалните колектори потребно е да се внимава меѓу нив да има 
растојание од најмалку 5 m, со цел да се спречи топлинска интерференција помеѓу 
колекторите при искористување на топлината од земјата. 

На сликата 4.95 шематски прикажан е систем за греење со топлинска пумпа со 
вертикални колектори во земја. 

При поставувањето на вертикалните колектори просторот помеѓу цевките и 
земјата треба да се пополни со материјал со релативно добра топлинска 
спроводливост. Најчесто за таа намена се користи бентонит. Според податоци од 
светската пракса, специфичната топлинска енергија која што се презема по единечна 
должина од земјениот колектор се наоѓа во границите 20 – 100 W/m. Доколку во 
анализите како реална вредност се земе просечна топлинска искористливост од 50 
W/m, тогаш може да се усвои средна вредност од 20 m/kW како специфична должина 
на вертикалниот колектор за секој инсталиран kW топлинска енергија од топлинската 
пумпа. Доколку се постават два U вертикални колектори во земјата, во тој случај 
специфичната должина се намалува двојно, односно опаѓа на 10 m/kW. 
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Слика 4.95. Систем за греење со топлинска пумпа земја-вода со вертикален колектор 

А – топлинска пумпа; B,C – разделник/собирник; D-вертикален колектор 

 

Инвестицијата за поставување на топлинска пумпа земја - вода со вертикален 
колектор како извор на топлинска енергија е проценета врз основа на следните ценовни 
показатели:  

- топлинска пумпа земја-вода - 3.800 €; 
- дупчење на земја за вертикални колектори односно два U колектори на 

длабочина од 60 метри, како и трошоци за нивно поврзување со топлинската 
станица - 2.500 €; 

- целокупна опрема вклучувајќи пумпа за циркулација на флуид низ 
вертикалните колектори и полнење флуид, филтри, фитинзи - 700 €; 

- инсталација со четири вентилоконвектори (4х300 €) и еден цевен регистер за 
купатило - 1.500 €; 

- разводен ормар во комплет со разделници/собирници и цевна мрежа -  350 €. 
 

Согласно студија направена од Energy Saving Trust - најреномираната 
организација на полето на енергетиката во Велика Британија61, вкупната системска 
ефикасност (СОР) на топлинските пумпи земја - вода се движи од 1,3 - 3,3, односно 
многу понизок од промовираните ефикасности на производителите.  

Сепак нивната ефикасност е повисока од ефикасноста на топлинските пумпи 
воздух - вода (притоа мора да се земат во предвид специфичните услови за нивна 
монтажа и употреба). 

 

                                                 
61 Getting warmer: a field trial of heat pumps, UK Energy Saving Trust, 2010 година 
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Колективно станбено греење со топлинска пумпа вода - вода  
  

Кај топлинските пумпи „вода-вода“ се користи истиот ладилен циклус, само што 
топлината се презема од вода која може да биде од бунар, езеро, море итн. На следната 
слика шематски е прикажана топлинска пумпа вода-вода со два бунари, при што водата 
од едниот бунар “C” со потопна пумпа се дистрибуира низ топлинскиот изменувач од 
топлинската пумпа и се исфрла во вториот бунар “D”.  

 
Слика 4.96. Шематски приказ на систем за греење со топлинска пумпа вода-вода со отворен 

циркулационен круг 

А-топлинска пумпа; B-топлински изменувач ; C-доводен бунар ; D-одводен бунар 

 

Карактеристично е тоа што подземната (бунарската) вода се карактеризира со 
релативно мали промени во температурата во текот на годината (најчесто промената 
лето-зима е 2 - 3°С), што придонесува за постигнување релативно константни вредности 
на COP.  

Недостатоците на овие топлински пумпи се манифестираат, пред се, преку 
дополнителната потрошувачка на електрична енергија за пумпата за циркулација 
на бунарската вода, како и инвестиционите трошоци за отворање на бунари 
(дупчење), филтрите за бунарската вода и пумпата. При пресметката на 
ефикасноста на топлинската пумпа, односно COP, треба да се земе во предвид и 
потрошувачката на електрична енергија за бунарската потопна пумпа.  

Се напоменува дека декларираниот COP на топлинските пумпи кои користат 
топлина од подземна вода како извор, согласно AHRI 320-199862, декларираниот 
COP се пресметува при температура на водата во испарувачот (во режим на 
греење) од 21°С. Во Скопје просечната температура на подземната вода е помеѓу 
10÷15°С. 

Еден од важните фактори, на кој треба да се посвети внимание кога станува 
збор за топлинска пумпа вода-вода е квалитетот на бунарската вода. Водата треба 

                                                 
62 Standard for water-source heat pump - AHRI 320-1998-Air conditioning, Heating and Refrigeration Institute 



                                                                                                
 

183 
 

да ги исполнува техничките карактеристики во границите наведени во табелата 
4.16. Со оглед на тоа дека водата во скопскиот регион се карактеризира со голема 
тврдост, во случај на избор на решение на топлинска пумпа од типот вода-вода 
мора да се смета со дополнителни трошоци за подготовка на вода.   

 
Табела 4.16. Дозволена содржина на растворени материи во бунарската вода  

Материја Ознака Вредност  Ознака Вредност 
Јаглерод 
диоксид 

CO2 < 5 mg/kg Слободен (гас) хлор Cl2 < 1 mg/kg 

Хидроген 
пероксид 
слуфур 

H2S < 0,05 mg/kg Манган Mn < 0,1 mg/kg+ 

Амонијак NH3 < 2 mg/kg Нитрити NО3 < 100 mg/kg 
Хлор Cl < 100 mg/kg Кислород О2 < 2 mg/kg 
Слободен хлор Cl < 0,5 mg/kg Слуфати SO42 < 50 mg/kg 
Елктрична 
спроводливост 

 > 50 μS/cm 
<600 μS/cm 

Сулфити SO3 < 1 mg/kg 

Железо Fe < 0,2 mg/kg pH вредност  6,5 – 9,0 
 

Влијанието на формирањето на бигор е прикажан на сликата 4.9763. 

 
Слика 4.97. Влијание на бигор врз ефикасност на топлинска пумпа 

 

Од сликата се заклучува дека без омекнување на бунарската вода, а при нејзина 
температура од 13°С, наслага од каменец од 0,2 милиметри доведува до намалување 
на перформансите на топлинската пумпа за 10%. 

Препорака на производителите е поставување на дополнителен топлински 
изменувач помеѓу бунарската вода и топлинската пумпа, со цел да се обезбеди 
заштита од нечистотии на испарувачот од топлинската пумпа, чиишто плочи се 
нераздвоиви, односно заварени. Тоа значи поставување на дополнителна 
циркулациона пумпа помеѓу дополнителниот топлински изменувач и топлинската 
пумпа, а со тоа и зголемена потрошувачка на енергија. 

 

                                                 
63 Scaling in geothermal heat pump systems - US Department of Energy 



                                                                                                
 

184 
 

 

Според тоа, мора да се нагласи дека за поставување на топлинска пумпа 
вода - вода потребно е да се исполнат одредени технички услови, со што би се 
овозможило непречено функционирање и постигнување на дефинираните 
коефициенти на ефикасност (COP). Исто така, при пресметка на вкупната сезонска 
ефинасност на топлинската пумпа мора да се земе во предвид и вкупната 
потрошувачка на електрична енергија за работа на бунарската пумпа. 

За целите на оваа подглава, а врз основа на влезните податоци извршена е 
симулација, односно пресметка на потрошувачката на електрична енергија за 
задоволување на потребната топлинска енергија за греење на објектот со користење на 
топлинска пумпа вода-вода. Карактеристиките на избраната топлинска пумпа за 
конкретниот објект се дадени на сликата 4.98. 

 

 
Слика 4.98. Карактеристики на топлинска пумпа вода-вода 

 

Врз основа на извршената анализа со избраниот тип на топлинска пумпа 
добиени се следните резултати: 

• Сезонска ефикасност (сезонски/просечeн COP)  = 4; 
• Време/часови на работа на топлинската пумпа 840 h; 
• Потрошена електрична енергија од топлинска пумпа, 1.444 kWh; 
• Потрошена електрична енергија од бунарска пумпа, 210 kWh (420kWh) 

[пресметано врз основа на номинална моќност од 0,25 kW (2х0,25W доколку 
има дополнителен топлински изменувач) и број на работни часови колку и на 
топлинска пумпа односно 840h]. 
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Инвестицијата за поставување на топлинска пумпа вода – вода како извор на 
топлинска енергија е проценета врз основа на следните ценовни показатели:  

 - топлинска пумпа вода-вода - 3.800 €; 

 - дупчење на два бунари (довод/одвод) со просечна длабочина  
     до 10m - 800 €; 

 - целокупна опрема вклучувајќи бунарска пумпа, филтри  
    фитинг – 500 € ; 

 - плочест топлински изменувач и циркулациона пумпа - 900 €; 

 - инсталација со четири вентилоконвектори (4х300 €) и еден  
     цевен регистер за купатило - 1.500 €; 

 - разводен ормар во комплет со разделници/собирници и цевна  
   мрежа -  350 € 

Во суштина, не е задолжително да се постави плочест топлински изменувач, но 
од производителите се препорачува таквиот избор, со цел негова заштита од 
топлинската пумпа. Се напоменува дека прикажаните цени се ориентациони и просечни 
за македонскиот пазар. 

 

Како генерален заклучок од подглавата 4.5.10 може да се каже дека 
хипотетичката примена на топлинските пумпи земја - вода односно вода - вода (имајќи 
ги во предвид специфичните услови неопходни за нивно поставување и користење, 
вклучувајќи просторно – земјишни услови, хидрогеолошки, безбедност на подземи води  
итн.) со електрична енергија купена на слободниот пазар (63 €/MWh) за колективно 
станбено греење, има предност во однос на централниот топловоден систем од 10-20%.  

Повторно се напоменува на фактот дека во случај на повторно приклучување на 
исклучените корисници од централниот топловоден систем, цената на неговата услуга 
ќе се намали за 10%. Ова значи дека предноста на колективното станбено греење со 
топлински пумпи земја - вода односно вода - вода ќе се изгуби во сите региони, освен 
во регионите со голема густина на објекти при мало топлинско оптоварување. Со 
комплетно искористување на постоечкиот капацитет на централниот топловоден 
систем, цената на услугата ќе се намали за 25% (објаснето во точка 6.2) 

Сепак, овие системи на греење се оправдано решение во региони каде нивната 
микро-локација (региони со пристап до подземни води, пространа слободна површина, 
еколошка безбедност за дупчење и користење подземни води) ги елиминира нивните 
недостатоци од аспект на монтажа Бидејќи во урбани градски средини овие услови 
практично не постојат, овие системи за греење не може да се разгеледуваат како 
системско решение за греењето на урбани средини, туку повеќе како системи со кои 
може успешно да се реши греењето на поединечни објекти во региони со ниска 
изграденост и со специфични микроуслови. 
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4.6 Сумарна матрица 
 

На сликите во продолжение се прикажани сумарните компаративни матрици 
за разгледуваните типови на греење. Од спроведените анализи и од добиените 
резултати може да се заклучи дека централниот топловоден систем претставува техно-
економски оптимален тип на греење за поголем дел од објектите во условите на градот 
Скопје.  

За регионите со релативно голема густина на објекти и со мала густина на 
топлинско оптоварување (региони од згуснет тип на куќи) оправдано е индивидуалното 
греење со инвертер - клима уреди, како и греење со топлински пумпи на ниво на објект. 
Притоа, мора да се напомене дека инвертер - клима уредите нудат релативно слаб 
термички комфор и со нив не е возможно централизирано снабдување со топлинска 
енергија на ниво на стан. Поради тоа, како и поради фактот што од енергетски аспект 
инвертер - клима уредите се идентични со топлинските пумпи, се препорачува да се 
остави избор на граѓаните да користат топлински пумпи како поскапа, но покомфорна 
варијанта или инвертер-клима уреди.  

Забелешка: Во предвид мора да се земе фактот дека во моделот за техно-
економска анализа на типовите на греење се усвоени инвертер - клима уреди со 
топлинска моќност која не овозможува испорака на потребната топлина на проектни 
надворешни услови. Ова значи дека за гарантирана испорака на топлина на -15°С 
ќе мора да се предвиди систем кој тоа го гарантира, или пак да се постават 
дополнителен број на инвертер - клима уреди. Сепак економски рационално е да 
се усвои дека не се потребно доолнителни системи и поскапување на 
инвестициските трошоци за гарантирање на комфорот за малиот број денови во 
грејната сезона кога постојат многу ниски температури, туку корисниците на 
инвертер - клима уреди во тие денови ќе имаат намален комфор и пониски 
температури во просториите. 

Исто така се напоменува дека пресметките се вршени со сегашните 
„социјални“ цени на електричната енергија и при сегашната конјуктура на цената 
на електричната енергија и гасот на слободниот пазар. 

Имајќи ја во превид малата разлика во исплатливост помеѓу инвертер-клима 
уредите и користењето на индивидуално греење со гасни котли, доколку поставувањето 
на клима уредите наложува значителни инвестиции  во електро-дистрибутивната мрежа 
за чија реализација би бил потребен долг временски период, во регионите каде развојот 
на гасоводен дистрибутивен систем има економска предност пред централниот 
топловоден систем може да се размислува и за развој на гасна мрежа за индивидуално 
греење на природен гас. 

Евентуалните потреби од инвестиции во локалните електродистрибутивни 
мрежи треба да се разгледуваат поединечно од случај до случај, со цел дефинирање 
на оптималниот тип на греење кој би понудил ефективно решавање на проблемот со 
аерозагадувањето кое на долг рок би било економски оправдано. 
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10 20 30 40 50 75 100 125
гас -27% -37% -40% -46% -51% -61% -69% -68%

пелети (стан) -51% -63% -66% -73% -78% -114% -155% -149%
пелети (објект) -17% -19% -21% -16% -17% -15% -13% -13%

дрва 0% -5% -2% -6% -3% -4% -4% -4%
панелки -35% -45% -44% -46% -47% -48% -47% -48%

топ.пум. (стан) -48% -59% -58% -60% -61% -62% -62% -62%
топ.пум. (обј.) -3% -2% -1% 0% -3% -2% -1% -1%

инвертер -1% -7% -6% -7% -8% -9% -9% -9%
нафта -7% -14% -11% -11% -11% -11% -11% -12%

гас -16% -30% -33% -35% -39% -47% -52% -51%
пелети (стан) -37% -54% -58% -60% -65% -74% -79% -78%

пелети (објект) -22% -19% -20% -18% -24% -17% -17% -18%
дрва -2% -3% -3% -2% -2% -7% -4% -2%

панелки -25% -40% -42% -42% -44% -47% -47% -48%
топ.пум. (стан) -37% -53% -56% -56% -58% -61% -62% -62%
топ.пум. (обј.) -2% -1% -1% -1% -2% -1% -2% -2%

инвертер -1% -3% -5% -5% -7% -8% -9% -9%
нафта -4% -8% -11% -10% -11% -11% -12% -12%

гас -13% -21% -27% -30% -34% -36% -40% -41%
пелети (стан) -7% -44% -51% -55% -59% -62% -66% -68%

пелети (објект) -17% -22% -19% -19% -21% -18% -24% -19%
дрва -3% -2% -3% -3% -4% -5% -3% -6%

панелки 4% -33% -38% -40% -43% -44% -45% -47%
топ.пум. (стан) -6% -46% -52% -54% -57% -58% -59% -61%
топ.пум. (обј.) 3% -2% -2% -3% -1% -1% -2% -2%

инвертер 29% -2% -2% -3% -5% -6% -7% -8%
нафта 0% -6% -9% -10% -14% -15% -14% -14%

4

8

16

N тип на греење
разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен топловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]
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Слика 4.99. Сумарна матрица на исплатливоста на системите за греење 
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Слика 4.100. Сумарна матрица за техно-економски оптимален систем на греење 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 30 40 50 75 100 125

инвертер
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

инвертер инвертер

64 инвертер инвертер
топлински 

пумпи (објект)
топлински 

пумпи (објект)

централен 
топловоден 

систем

128 инвертер инвертер инвертер инвертер

32 инвертер
топлински 

пумпи (објект)

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

16 инвертер
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

N
техно-економски оптимален тип на греење

топлинско оптоварување [MW / km²]

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

8
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

4
централен 

топловоден 
систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем

централен 
топловоден 

систем
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5 ДЕФИНИРАЊЕ НА ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ ОПТИМАЛЕН МОДЕЛ 
ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ СО ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА  

 
5.1 Имплементација на моделските региони на територијата на Скопје 

 
Примената на моделот при дефинирање на оптимален тип на греење за град 

Скопје е базирана пред се од статусот на градот како метропола на државата, кој е во 
постојана просторна и демографска експанзија, како и од состојбата со 
аерозагадувањето во градот, односно влошената еколошка слика во зимскиот период 
во месеците за време на грејната сезона. 

При имплементацијата на моделот на територијата на градот, разгледувана е 
површината која е опфатена во Генералниот Урбанистички План на град Скопје (ГУП) 
за периодот 2012-2022 година.  

Во согласност со ГУП-от, градот Скопје е поделен на квартови. Во рамките на 
секој кварт е извршена сегментизација на површината со моделските региони. 
Генерално, секој кварт во Скопје е дефиниран со соодветен Детален Урбанистички 
План (ДУП) во перспекива, односно очекувана состојба на квартот во иднина (сл. 5.1).  

 

 
Слика 5.1. Поделба на градот Скопје во квартови во согласност со Генералниот урбанистички 

план 2012-2022 година 
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Во Скопје постојат квартови кои се опфатени во неколку ДУП-ови или еден ДУП 
се однесува за делови од неколку квартови. Сите овие карактеристики кои влијаат на 
поделба на површината по квартови се земени во предвид при сегментирањето, а 
принципот на сегментирање е прикажан на долната сл. 5.2: 

 

 
Слика 5.2. Пример за сегментирање на детален урбанистички план 

 
На сликата е покажан пример на претставување на методологијата за 

одредување на потребните параметри за имплементирање на моделските региони. Во 
конкретниот случај на прикажаниот кварт, вкупната површина е поделена на 5 моделски 
региони во зависност од дефинираните постоечки димензии. Потоа се врши броење на 
бројот на објекти во поединечните моделски региони и се одредува нивното топлинско 
оптоварување согласно деталните информации за соодветните градежни парцели 
дефинирани во ДУП-овите.  

Оваа вредност се множи со вкупната бруто развиена површина на таа градежна 
парцела, а потоа се множи со коефициент 0,8, со цел да бруто развиената површина се 
сведе на нето изградена површина. На тој начин се одзема негреената површината 
предвидена за ходници, скали, лифтови и сл., а како резултат се добива нето грејната 
површина потребна за пресметка (формирање на моделската карактеристика на 
моделскиот регион). По оваа операција, се добива моделската карактеристика на 
моделскиот регион, односно матрицата за исплатливоста на системите за греење 
(слика 5.3). 
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Слика 5.3. Матрица на исплатливоста на системите за греење 

 
 
За квартовите за кои не беше достапен ДУП беше извршена аналогија на 

моделската карактеристика согласно соседниот кварт за кој има ДУП или во согласност 
со физичката диспозиција на сегашната состојба на квартот и очекуваниот развој на 
квартот. 

Со користење на моделот беше извршена детална анализа, при што се добиени 
резултати според кои техно-економски најоправдано и еколошки одржливо решение е 
користењето на градскиот централен топловоден систем (сл. 5.4).  

Од прикажаниот техно-економски оптимален модел за греење на градот Скопје 
(сл. 5.4) може да се заклучи дека според дефинираниот модел, техно-економски 
оптимален тип на греење во поголемиот дел од градот е централниот топловоден 
систем, пред се во урбаните делови од Скопје, како и квартовите со голема густина на 
високи објекти со високо специфично топлинско оптоварување на одредена површина, 
односно големиот топлински конзум во тие делови на градот Скопје.  

За останатите квартови кои се лоцирани главно на периферијата на градот 
Скопје и во индустриските зони, како Сарај, Драчево, Кисела Јабука, Шуто Оризари итн., 
оптимално техно-економско решение е користењето на индивидуално греење со 
инвертер-клима уреди или топлински пумпи на ниво на објект (сл. 5.4). 
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Слика 5.4. Техно-економски оптимален модел за греење на градот Скопје 
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Резултатите, односно дефинираниот техно-економски модел за греење на 
градот Скопје, се прикажани и во таб. 5.1. Од табелата може да се види дека 
централниот топловоден систем во најголем процент е оправдан во општините кои 
претставуваат висок топлински конзум, додека во општините со мал топлински конзум 
оправдана е употребата на друг начин на греење, во овој случај системи за греење со 
инвертер-клима уреди или топлински пумпи на ниво на објект. 

Мора да се напомене дека, пресметките на моделот се вршени врз основа на 
долгорочно проектираната грејна површина на одделните квартови, согласно 
поединечните ДУП-ови. Поради тоа, дефинирањето на типот на греење за одделните 
квартови мора да се разгледува како долгорочна стратегија, несебично и сеопфатно 
подржана од градските и државните институции.  

 
Табела 5.1. Распределба на снабдувањето со топлинска енергија по општини во градот Скопје, 

според техно-економски оптимален модел за греење на градот Скопје 
 

Општина 
Систем централно 

топловодно греење 
Системи за греење со 

инвертер-клима уреди и 
топлински пумпи 

Карпош 80,0% 20,0% 
Центар 99,7% 0,3% 
Гази Баба 60,0% 40,0% 
Аеродром 85,0% 15,0% 
Кисела Вода 57,0% 43,0% 
Чаир 90,0% 10,0% 
Ѓорче Петров 85,0% 15,0% 
Бутел 50,0% 50,0% 
Сарај 0,0% 100,0% 
Шуто Оризари 0,0% 100,0% 

 
 
 

5.2 Контролна пресметка на техно-економски оптимален тип на греење 
 
Врз основа на претходно добиеното оптимално решение за типот на греење на 

Скопје, направено во согласност со моменталната градежна развиеност на градот, 
односно постоечката изградена станбена површина во Скопје, централниот топловоден 
систем претставува оптимален тип на греење во поголемиот дел од градот. За поткрепа 
и проверка на ова отпимално решеније (оптималниот тип на греење) направена е 
контролна пресметка во неколку чекори: 

1. Врз основа на „Физибилити студијата за гасоводниот систем во Република 
Македонија со идеен проект64“ - Министерство за транспорт и врски на 
РМ, 2010, површината на општините во Скопје, кои се целосно или 
делумно опфатени во подрачјето дефинирано според ГУП, е прикажана 
во таб. 5.2. 

 
 
 
                                                 

64 Физибилити студија за гасоводен систем во Република Македонија со идеен проект - Министерство за 
транспорт и врски на РМ, 2010 година 
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Табела 5.2. Станбена површина на општини во градот Скопје прикажана во физибилити 

студијата за гасификација 
 

Општина 
Станбена површина 2002 година според  

Физибилити студија за гасификација на Македонија 
m2 

Карпош 1.369.786 
Центар 1.117.581 
Гази Баба 1.356.294 
Аеродром 1.481.073 
Кисела Вода 1.208.136 
Чаир 1.050.823 
Ѓорче Петров 866.218 
Бутел 769.514 
Сарај 576.861 
Шуто Оризари 311.169 
СКОПЈЕ 10.107.455 

 
 

2. Според Пописот на населението, домаќинствата и становите во 
Република Македонија24 површината на општините во Скопје кои се 
целосно или делумно во подрачјето дефинирано според ГУП е прикажана 
во таб. 5.3. 

 
Табела 5.3. Станбена површина по општини на градот Скопје според пописот одржан во 2002 

година 
 

Општина 
Станбена површина според 

одржаниот попис во 2002 година 
m2 

Карпош 1.590.358 
Центар 1.371.812 
Гази Баба 1.521.629 
Аеродром 1.636.724 
Кисела Вода 1.390.968 
Чаир 1.052.052 
Ѓорче Петров 1.015.762 
Бутел 847.644 
Сарај 567.092 
Шуто Оризари 320.988 
СКОПЈЕ 11.315.029 

 
3. Од таб. 5.2 и 5.3 може да се види дека станбената површина на општините 

во Скопје, прикажана во двете табели се разликува (отстапува). Од таа 
причина, усвоена е просечна вредност за станбените површини на 
општините во Скопје, како средна вредност помеѓу двете вредности за 
сите разгледувани општини. Потоа е направено проектирање за 
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станбената површина во 2016 година, со воведување и користење на 
корекциони фактори врз основа на направената теренска анализа 
наменета за постигнување на целите на студијата. Теренската анализа е 
направена со помош на комјутерската алатка Google Earth преку споредба 
на сегашната состојба на изградба со изградбата на Скопје во 2002 година 
(сл. 5.5), вредностите на површините по општини се прикажани во таб. 
5.4.  

 

Слика 5.5. Теренска анализа направена со Google Earth 

 

Табела 5.4. Станбена површина на општините во Скопје според теренската анализа 
 

Општина 
Станбена површина 2016 година 

согласно теренска анализа 
m2 

Карпош 1.776.086 
Центар 1.555.871 
Гази Баба 1.582.858 
Аеродром 2.182.458 
Кисела Вода 1.689.418 
Чаир 1.209.153 
Ѓорче Петров 1.025.679 
Бутел 889.437 
Сарај 727.442 
Шуто Оризари 343.213 
СКОПЈЕ 12.981.614 

 
4. Нареден чекој е одредување на процентуалната вредност на станбена 

површина на општините во Скопје која се наоѓа во рамките на ГУП-от. 
Оваа вредност е различна се секоја општина и се движи околу 90% за 
урбаните општини, додека за општините Сарај и Шуто Оризари 
процентуалната вредност е (50-60)%. Врз основа на овие вредности 



                                                                                                
 

198 
 

добиени се вредностите на станбена површина на општините во Скопје 
која се наоѓа во рамките на ГУП-от кои се прикажани во таб. 5.5. 
 

Табела 5.5. Станбена површина на општините која е во рамките на ГУП 

Општина 
Станбена површина 2016 година 

која е во рамките на ГУП 
m2 

Карпош 1.687.282 
Центар 1.555.871 
Гази Баба 1.424.572 
Аеродром 1.964.212 
Кисела Вода 1.689.418 
Чаир 1.209.153 
Ѓорче Петров 1.025.679 
Бутел 800.493 
Сарај 290.977 
Шуто Оризари 274.570 
СКОПЈЕ 11.922.227 

 
5. Врз основа на вредностите за станбена површина на општините која е во 

рамките на ГУП (таб. 5.5) се пресметува топлинското оптоварување 
(топлинскиот конзум) на ниво на општини во Скопје. За определување на 
топлинското оптоварување по општини се усвојува специфично 
топлинско оптоварување на единица станбена површина од 100 W/m2, врз 
основа на проектантски искуства од инженерската пракса. Истата усвоена 
вредност на специфичното оптоварување се користи во моделот за 
отпимирање на снабдувањето со топлинска енергија на Скопје. По ова се 
добива топлинското оптоварување на секоја општина во Скопје според 
нејзината територија во рамките на ГУП-от, прикажано во таб. 5.6. Мора 
да се напомене дека станбената површина односно топлинското 
оптоварување се однесуваат само на станбените објекти. 
Комерцијалните објекти (кои сами по себе се одликуваат со повисоко 
специфично топлинско оптоварување) не се земени во предвид поради 
немање на податоци за нивната површина.  

 
Табела 5.6. Топлинско оптоварување на општините во градот Скопје 

 

Општина Топлинско оптоварување 
MW 

Карпош 169 
Центар 156 
Гази Баба 142 
Аеродром 196 
Кисела Вода 169 
Чаир 121 
Ѓорче Петров 103 
Бутел 80 
Сарај 29 
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Шуто Оризари 27 
СКОПЈЕ 1.192 

 
6. Потоа се врши мерење на површината на општините кои се опфатени во 

регионот дефиниран во ГУП на град Скопје. Тука треба да се напомене 
дека општините зафаќаат релативно голема површина која е моментално 
ненаселена или многу ретко населена, а не е во рамките на ГУП-от. Како 
пример е земена општината Карпош, за која на  сл. 5.6 е прикажана 
корисната површина, а на сл. 5.7 вкупната површина на општината. 

 

 
Слика 5.6. Мерење на корисната површина на општината Карпош 
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Слика 5.7. Вкупна површина на општина Карпош 

 
7. На овој начин се пресметани површините на општините во Скопје во 

рамките на ГУП-от, прикажани во таб. 5.7.  
 

Табела 5.7. Површина на општините во Скопје која е во рамките на ГУП 
 

Општина 
Површина на општината која 

е во рамките на ГУП 
km2 

Карпош 7,00 
Центар 5,39 
Гази Баба 4,50 
Аеродром 7,35 
Кисела Вода 6,37 
Чаир 3,70 
Ѓорче Петров 4,33 
Бутел 2,70 
Сарај 1,46 
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Шуто Оризари 2,06 
 

8. Последен чекор е одредување на специфичното топлинско оптоварување 
на општините во Скопје сведено на MW/km2, а прикажано во таб. 5.8. 
 

Табела 5.8. Специфично топлинско оптоварување на општините во градот Скопје 
 

Општина 
Специфично топлинско оптоварување  

(топлински конзум) 
MW/km2 

Центар 28,9 
Карпош 24,1 
Гази Баба 31,7 
Аеродром 26,7 
Кисела Вода 26,5 
Чаир 32,7 
Ѓорче Петров 23,7 
Бутел 29,6 
Сарај 19,9 
Шуто Оризари 13,3 

 
 

Од наведената табела може да се заклучи дека освен општините кои се 
релативно помалку урбанизирани и се лоцирани по периферијата, сите други општини 
имаат вредност на специфичното топлинско оптоварување блиска или повисока од 
вредноста од 25 MW/km2. Оваа вредност во литературата се сретнува како граница над 
која се препорачува примена на централниот топловоден систем за греење во урбани 
средини. Во прилог се дадени извадоци од два примери на документи: 

I. „Во Скопје веќе е покриено околу 90% од конзумот кој е економски оправдан за 
топлификација, а во другите градови топлификациони системи ќе се градат само 
во реони каде е тоа економски оправдано, односно, во реони со висока 
специфична потрошувачка на топлина (поголема од 25 MW/km2)“65 
II. „За сите подрачја каде овој фактор е помал од 10 MW/km2 треба да се 
пристапува кон локални енергетски системи за греење. Доколку факторот е 
поголем од 10 MW/km2 а помал од 25MW/km2 дистрибутивниот систем на гас е 
прифатливо решение. Во случаи кога факторот на густина е поголем од 25 
MW/km2 тогаш единствено техно-економско оправдано решение е централен 
топлификациски систем“66. 
Уште еднаш се напоменува дека во претходнaта пресметка не се земени во 

предвид комерцијалните објекти, кои имаат релативно високо специфично 
оптоварување, а кои дополнително би ја зголемиле густината на топлинското 
оптоварување (топлинскиот конзум). 

 

                                                 
65 Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година, изработена од МАНУ за 
целите на Министерство за економија на РМ, 2010 
66 Програма за енергетска ефикасност на Град Скопје за период 2015-2017, изработена од Топлификација 
инженеринг за целите на Град Скопје. 
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5.3 Споредба на резултатите од моделот со критериумот за економска 
оправданост за развој на топловодниот систем предвиден во ГУП на 
градот Скопје 

 

Генералниот урбанистички план на Скопје за периодот 2012 - 2022 дефинира 
квартови каде е оправдан развојот на централни топловодни системи. Критериумот за 
воведување на централен топловоден систем во одреден дел (кварт) е бројот на 
семејства на хектар површина, односно потребно е да има повеќе од 30 семејства на 
хектар за економска оправданост за воведување на централен топловоден систем. 

 
Табела 5.9. Приказ од ГУП на Скопје за економската оправданост за развој на топловоден 

систем 

 
 

 

Во наредната табела 5.10 е даден преглед на бројот на семејства на хектар во 
секој кварт според ГУП на Скопје и добиените резултатите од моделот. 
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Табела 5.10. Споредба на заклучоците од ГУП со моделските резултати 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КВАРТ СЕМЕЈСТВА/ХА според ГУП според моделот забелешки
З01 7,89 друг тип на греење негреана површина
З02 33,88 централен топловоден систем централен топловоден систем
З03 74 централен топловоден систем централен топловоден систем
З04 35,38 централен топловоден систем централен топловоден систем
З05 45,21 централен топловоден систем централен топловоден систем
З06 65,8 централен топловоден систем централен топловоден систем
З07 5,8 друг тип на греење негреана површина
З08 63,71 централен топловоден систем централен топловоден систем
З09 63,5 централен топловоден систем централен топловоден систем
З10 63,85 централен топловоден систем централен топловоден систем
З11 62,87 централен топловоден систем централен топловоден систем
З12 16,41 друг тип на греење топлински пумпи
И01 39,8 централен топловоден систем централен топловоден систем
И02 48,03 централен топловоден систем централен топловоден систем
И03 48,09 централен топловоден систем централен топловоден систем
И04 42,27 централен топловоден систем централен топловоден систем
И05 51,38 централен топловоден систем централен топловоден систем
И06 53,89 централен топловоден систем централен топловоден систем
И07 20,25 друг тип на греење централен топловоден систем железничка станица
И08 0 друг тип на греење централен топловоден систем железничка станица
И09 21,04 друг тип на греење централен топловоден систем железничка станица
И10 56,17 централен топловоден систем централен топловоден систем
И11 65,7 централен топловоден систем централен топловоден систем
И12 18,83 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
И13 65,9 централен топловоден систем централен топловоден систем
И14 0 друг тип на греење нема греење
И15 60,67 централен топловоден систем централен топловоден систем
И16 65,83 централен топловоден систем централен топловоден систем
И17 11,93 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
Ј01 28 друг тип на греење инвертери
Ј02 27,97 друг тип на греење инвертери
Ј03 48,13 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј04 35,33 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј05 8,68 друг тип на греење централен топловоден систем има топловодна мрежа
Ј06 30,17 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј07 26,42 друг тип на греење негреана површина
Ј08 67,28 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј09 87,9 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј10 39,3 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј11 64,73 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј12 61,46 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј13 19,81 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
Ј14 28,58 друг тип на греење централен топловоден систем
Ј15 13,9 друг тип на греење инвертери
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Табела 5.10. (продолжение). Споредба на заклучоците од ГУП со моделските резултати 

 
 

 

 

 

КВАРТ СЕМЕЈСТВА/ХА според ГУП според моделот забелешки
Ј16 38,9 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј17 8,22 друг тип на греење инвертери
Ј18 37,75 централен топловоден систем инвертери
Ј19 9,49 друг тип на греење инвертери
Ј20 30,98 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ј21 16,62 друг тип на греење централен топловоден систем државна болница

ЈИ01 0 друг тип на греење негреана површина
ЈИ02 56,79 централен топловоден систем централен топловоден систем
ЈИ03 35,38 централен топловоден систем централен топловоден систем
ЈИ04 11,08 друг тип на греење инвертери
ЈИ05 24,42 друг тип на греење инвертери
ЈИ06 51,46 централен топловоден систем инвертери
ЈИ07 22,4 друг тип на греење топлински пумпи
ЈИ08 2,72 друг тип на греење инвертери
ЈИ09 21,3 друг тип на греење инвертери
С01 12,86 друг тип на греење инвертери
С02 43,92 централен топловоден систем инвертери многу мал кварт на север од Радишани
С03 0 друг тип на греење негреана површина
С04 0 друг тип на греење негреана површина
С05 0 друг тип на греење негреана површина
С06 19,88 друг тип на греење инвертери
С07 10,92 друг тип на греење инвертери
С08 21,3 друг тип на греење инвертери
С09 0,77 друг тип на греење негреана површина
С10 0 друг тип на греење негреана површина
С11 23,29 друг тип на греење инвертери
С12 8,56 друг тип на греење инвертери
С13 0 друг тип на греење инвертери
С14 0 друг тип на греење негреана површина
С15 22,74 друг тип на греење инвертери
С16 16,42 друг тип на греење инвертери
С17 0 друг тип на греење негреана површина
С18 0 друг тип на греење негреана површина
С19 11,15 друг тип на греење инвертери
С20 0 друг тип на греење негреана површина
С21 27,61 друг тип на греење инвертери
С22 27,95 друг тип на греење инвертери
С23 21,64 друг тип на греење инвертери
С24 0 друг тип на греење негреана површина
С25 0 друг тип на греење инвертери
С26 2,79 друг тип на греење негреана површина

СЗ01 10,17 друг тип на греење инвертери
СЗ02 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ03 19,48 друг тип на греење негреана површина
СЗ04 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ05 22,68 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ06 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ07 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ08 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ09 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ10 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ11 11,11 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ12 7,02 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ13 30,06 централен топловоден систем централен топловоден систем
СЗ14 34,69 централен топловоден систем централен топловоден систем
СЗ15 24,2 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ16 25,75 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ17 0 друг тип на греење негреана површина
СЗ18 72,91 централен топловоден систем централен топловоден систем
СЗ19 98,59 централен топловоден систем централен топловоден систем
СЗ20 37,13 централен топловоден систем централен топловоден систем
СЗ21 28,51 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ22 19,77 друг тип на греење инвертери
СЗ23 20,18 друг тип на греење инвертери
СЗ24 9,41 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ25 14,27 друг тип на греење инвертери
СЗ26 64,64 централен топловоден систем централен топловоден систем на долг рок
СЗ27 18,62 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
СЗ28 0 друг тип на греење негреана површина
СИ01 5,19 друг тип на греење топлински пумпи
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Табела 5.10. (продолжение). Споредба на заклучоците од ГУП со моделските резултати 

 
 

Во колоната „забелешки“ се дадени објективни забелешки за квартовите во кои 
според ГУП-от не е оправдана градба на централни топловодни системи. Ова пред се 
се должи на критериумот за воведување на централните топловодни системи според 
ГУП, односно бројот на семејства на хектар. Поголем дел од квартовите каде не е 
оправдан развојот на централен топловоден систем се региони со административни 
објекти (железничка станица, Универзитет Свети Кирил и Методиј, Влада, МТВ, 
Клинички центар и др.). Исто така, за некои од соодветните квартови во меѓувреме се 
донесени соодветни ДУП-ови во кои во иднина е планирана експанзија на населението 
и изградба на централен топловоден систем. 

Врз основа на горната табела и претходниот текст може да се заклучи дека 
резултатите добиени од моделот во околу 95% случаи се поклопуваат со 
планираните заклучоци од ГУП на град Скопје, односно се во согласност со 
генералниот заклучок  за избор на техно-економски оптимален тип на греење во 
Скопје, според кој во најголем дел од градот најисплатлив тип на греење е 
централниот топловоден систем додека на периферијата на градот оправдано е 
користење на останати типови на греење (системи со топлински пумпи, со 
инвертери, системи на природен гас и сл.). 

КВАРТ СЕМЕЈСТВА/ХА според ГУП според моделот забелешки
СИ02 24,76 друг тип на греење централен топловоден систем има топловодна мрежа
СИ03 10,47 друг тип на греење топлински пумпи
СИ04 3,63 друг тип на греење топлински пумпи
СИ05 0 друг тип на греење топлински пумпи
СИ06 24,92 друг тип на греење централен топловоден систем има топловодна мрежа
СИ07 15,39 друг тип на греење топлински пумпи
СИ08 4,9 друг тип на греење топлински пумпи
СИ09 0 друг тип на греење негреана површина
СИ10 5,43 друг тип на греење топлински пумпи
СИ11 0 друг тип на греење негреана површина
СИ12 0 друг тип на греење негреана површина

ССЗ01 7,11 друг тип на греење инвертери
ССЗ02 9,09 друг тип на греење инвертери
ССИ01 15,18 друг тип на греење топлински пумпи
ССИ02 0 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
ССИ03 25,84 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
ССИ04 45,68 централен топловоден систем централен топловоден систем
ССИ05 63,1 централен топловоден систем централен топловоден систем
ССИ06 25,5 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
ССИ07 3,14 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа (населба Железара)
ССИ08 14,33 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа (ПМФ)
ССИ09 41,47 централен топловоден систем централен топловоден систем
ССИ10 46,3 централен топловоден систем централен топловоден систем
ССИ11 31,93 централен топловоден систем централен топловоден систем
ССИ12 30,79 централен топловоден систем централен топловоден систем

Ц01 51,58 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ц02 0 друг тип на греење централен топловоден систем има топловодна мрежа (влада)
Ц03 148,81 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ц04 194,98 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ц05 123,93 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ц06 0 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
Ц07 133,29 централен топловоден систем централен топловоден систем
Ц08 71,59 централен топловоден систем централен топловоден систем

ЦС01 3,56 друг тип на греење топлински пумпи
ЦС02 17,12 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа ( бит-пазар)
ЦС03 0 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа (МТВ)
ЦС04 0 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа (МТВ)
ЦС05 12,17 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа (факултети бит-пазар)
ЦС06 0 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа (МТВ)
ЦС07 72,15 централен топловоден систем централен топловоден систем
ЦС08 93,42 централен топловоден систем централен топловоден систем
ЦС09 5,33 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа и ДУП (саем)
ЦС10 52,07 централен топловоден систем централен топловоден систем
ЦС11 21,03 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа и ДУП (ФОН)
ЦС12 0 друг тип на греење топлински пумпи
ЦС13 29,87 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
ЦС14 0 друг тип на греење централен топловоден систем има мрежа и ДУП (кале)
ЦС15 26,04 друг тип на греење централен топловоден систем развој на централен систем на долг рок
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6 ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА СНАБДУВАЊЕТО СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ И ЕКОЛОШКИ 
ПРИДОБИВКИ 

 
6.1 Општи согледувања 
 

Врз основа на претходниот текст и постигнување на основната цел на студијата, 
односно подобрување на еколошката слика на градот Скопје со елиминирање на 
нееоколошките извори за снабдување со топлинска енергија, кои во голема мерка 
влијаат врз загадувањето на воздухот во Скопје, врз основа на техно-економскиот 
модел, изработен е предлог план за развој на снабдувањето со топлинска енергија на 
Скопје, поделен во три планирани фази: краткорочен, среднорочен и долгорочен план. 

На слика 6.1 се прикажани фазите на развој на снабдувањето со топлинска 
енергија (грејната структура) на градот Скопје. Секоја развојна фаза подетално е 
објаснета во наредниот текст од ова поглавје. 
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 Слика 6.1. Предлог план за грејната структура на градот Скопје 
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Табела 6.1. Процентуална застапеност на различен вид греење по општини во Скопје 

Општина 

 Вид на греење  % 
Централен 

топловоден 
систем 

Огревно 
дрво Јаглен 

Нафта – 
масло за 
горење 

Природе
н гас 

Електрична 
енергија 

Карпош 33,7% 13,9% 0,0% 28,3% 0,0% 22,0% 
Центар 95,6% 1,4% 0,007% 0,1% 0,0% 2,9% 
Гази Баба 23,7% 50,7% 0,083% 0,13% 0,0% 25,3% 
Аеродром 68,0% 6,0% 0,09% 3,3% 0,1% 21,9% 
Кисела Вода 17,6% 44,4% 2,1% 2,9% 1,2% 31,8% 
Чаир 5,8% 46,6% 0,0% 0,0% 0,0% 47,6% 
Ѓорче Петров 2,0% 68,9% 4,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Бутел 1,6% 54,0% 0,8% 0,8% 0,0% 42,7% 
Сарај 0,0% 94,5% 0,9% 1,0% 0,01% 3,5% 
Шуто Оризари 0,0% 90,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 

 
Врз основа на податоците прикажани во табелите 6.1, 6.2 и 6.3, со пресметка се 

добиени податоците за сегашното (моменталното) топлинското оптоварување 
(топлинскиот конзум) по општини во градот Скопје, прикажано во табела 6.4, како и 
потребната количина на различен вид гориво во зависност од видот на системот за 
греење по општини во Градот Скопје, прикажана во табела 6.5.  

 
Табела 6.2. Актуелен топлински конзум по општини во градот Скопје 

 

Oпштина 

Вкупен 
топлински 

конзум 
 
 
 
 

MW 

Постоечки 
топлински конзум 

на систем со 
централно греење 

 
MW 

Редуциран 
топлински конзум 
со други системи 

за греење  
 

 

MW 

Карпош 169 70,3 63,65 

Центар 162 154,3 4,26 

Гази Баба 142 43,7 61,85 

Аеродром 196 152,00 35,76 

Кисела Вода 169 33,84 79,21 

Чаир 121 10 64,81 

Ѓорче Петров 103 2,33 57,19 

Бутел 80 1,46 44,82 

Сарај 29 0 16,56 

Шуто Оризари 27 0 15,62 

СКОПЈЕ 1.192 468 443 
 

Несовпаѓањето на збирот на топлинските конзуми се должи на претпоставката 
дека луѓето кои се греат на систем различен од централниот систем, грејат само дел од 
станбената површина, односно (50-60)% од вкупната станбена површина. Оваа 
претпоставка е направена со цел приближување до реалната состојба.  

Овие податоци се потребни за определување на количината на емисиите на 
штетни материи во воздухот од системите за греење по општини во Скопје. Покрај овие 
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податоци, потребни се податоците за емисионите фактори за разлини штетни материи 
при согорување на различен вид на гориво, прикажани во табeлите 6.4. и 6.5. 

 
Табела 6.3. Актуелна потребната количина на различен вид гориво во зависност од видот на 

системот за греење по општини во градот Скопје  
 

Oпштина 

Потребно гориво kg (Nm3) 
 Централно 
топловодно 

греење - 
природен 

гас 
Nm3  

Огревно 
дрво 

 
 
 

kg  

Јаглен 
 
 
 
 

kg  

Масло за 
горење 

 
 
 

kg 

 Природен 
гас 

 
 
 

Nm3  
Карпош 9.112.513 8.904.763 - 3.990.300 - 
Центар 20.000.864 1.061.663 3.042 16.691 - 
Гази Баба 5.664.535 25.593.580 24.008 14.444 - 
Аеродром 19.702.303 5.387.801 46.309 652.207 25.607 
Кисела Вода 4.386.008 24.024.308 651.103 345.364 168.330 
Чаир 1.296.232 16.670.643 - - - 
Ѓорче Петров 302.595 19.614.589 652.503 - - 
Бутел 188.928 11.946.507 101.414 38.467 - 
Сарај - 7.457.283 41.601 16.674 205 
Шуто Оризари - 6.729.704 - - - 
СКОПЈЕ 60.922.917 125.412.515 1.518.758 4.908.249 194.007 

 
 
Табела 6.4. Емисиони коефициенти (фактори) на штетни материи во воздухот при согорување 

на различен вид гориво67  
 

Вид загадувачка 
материја 

   Емисија на загадувачки материи  g/kg 
Вид на гориво 

Дрва Нафта Јаглен Природен гас 
PM10 17,589 0,0779 10,1 0 
PM2,5 17,126 0,0779 9,95 0 
TSP 18,514 0,0779 11,1 0 
NOx 1,85 2,091 2,75 1,75 
SOx 0,2543 2,87 22,5 0,0103 
CO 92,571 2,333 115 0,8944 
NMVOC 13,886 0,0283 12,1 0,0654 
NH3 1,62   0,0075 0 
Pb 0,0006249 0,0000005 0,00325 0,0000000516 
Cd 0,0003009 0,00000492 0,0000375 0,0000000086 
Hg 0,0000129 0,00000492 0,00012 0,0000233920 
As 0,0000044 0,000000082 0,0000625 0,0000041280 
Cr 0,000532286 0,0000082 0,00028 0,0000000261 
Cu 0,000138857 0,00000533 0,0005575 0,0000000026 

                                                 
67 emission inventory guidebook - EMEP/EEA, 2013 година 
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Ni 0,0000463 0,000000205 0,00033 0,0000000175 
Se 0,00001157 0,000000082 0,000025 0,0000003784 
Benzo(a)pyrene 0,002800286 0,00000328 0,00575 0,0000000193 
Benzo(b)fluoranthene 0,002568857 0,00000164 0,00825 0,0000000289 
Benzo(k)fluoranthene 0,000972 0,00000287 0,00325 0,0000000289 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,001643143 0,00000656 0,00275 0,0000000289 

 
 

Табела 6.5. Емисиони коефициенти (фактори) за пресметка на емисиите на CO2 при 
согорување на фосилни горива според IPCC технологијата68 

 

Гориво EFc 
kg C/GJ 

Hd 
MJ/kg (m³) 

Oc 
- 

EFc x Oc x (44/12) 
kgCO2/GJ gorivо 

Efc x Oc x (44/12) 
kgCO2/kg gorivо 

Екстра лесно масло 20,2 42,71 0,99 73,33 3,00653 
Мазут 21,1 40,19 0,99 76,59 3,14019 
Течен нафтен гас 17,2 46,89 0,99 62,44 - 
Камен јаглен 25,8 24,3 0,98 92,71 1,57607 
Кафеав јаглен 26,2 18,2 0,98 94,15 1,60055 
Лигнит 27,6 12,15 0,98 99,18 1,457946 
Природен гас 15,3 34 0,995 55,82 1,84206 

 
 
 
6.2 Краткорочен план 

 
Имајќи ја во предвид моменталната развиеност на топловодната мрежа во 

градот и расположивите капацитети на производителите на топлинска енергија, со 
многу мали интервенции и ниски трошоци, толинскиот конзум поврзан на централниот 
топловоден систем може едноставно да се зголеми од околу 470 MW на 570 MW. Тоа 
може да се постигне со едноставно повторно приклучување на исклучените корисници 
на тој систем, односно само со едноставно приклучување на грејните тела на 
исклучените домаќинствата.  

За постигнување на краткорочниот план не се потребни никакви дополнителни 
инвестиции, поради фактот што објектите се веќе опремени со потребната опрема во 
топлинските станици, а корисниците/сопствениците (домаќинствата) ја поседуваат 
постоечката комплетна внатрешна инсталација.                        

Преку повторно приклучување на исклучениот топлински конзум на централниот 
топловоден систем би се извршило понатамошно доискористување на постоечкиот 
капацитет на централниот топловоден систем и топловодната мрежа. Според 
методологијата69 за пресметка на цени на услуги за компании кои вршат дејност од јавно 
значење (како што е дејноста за централизирано снабдување со топлинска енергија), 
цената на услугата е составена од фиксен и варијабилен дел. Во фиксниот дел од 
цената на услугата се внесуваат неопходните трошоци за непречено стабилно 
функционирање на компаниите и системот, како што се трошоците за одржување и 

                                                 
68 Правилник за енергетска контрола - Министерство за економија на Македонија, Службен весник бр. 94 
од 4.7.2013 год, 2013 година 
69 Правилник за цени на топлинска енергија и системски услуги - Регулаторна комисија за енергетика на 
Република Македонија, 2013 година 



                                                                                                
 

212 
 

амортизација на системот, трошоци за плати кон вработените итн. Во варијабилниот 
дел од цената на услугата се опфатени трошоците за гориво. 

Имајќи го во предвид фактот дека централниот топловоден систем на Скопје, во фазата 
на подготовка на оваа Студија има приклучен ангажиран конзум од 470 MW, а притоа 
има постоечки производен капацитет и преносен капацитет на топловодниот систем од 
околу 800-850 MW, ова значи дека целиот систем е половично искористен. При ваква 
конјуктура на приклучен конзум и фиксни трошоци на системот, фиксниот дел од 
услугата влијае со 50% од нејзината крајна цена. 

Со повторното приклучување на исклучените корисници на централниот 
топловоден систем, специфичните фиксни трошоци на системот се намалуваат за 
околу 20%, односно крајната цена на услугата се намалува за 10% во однос на 
сегашната. 

 
6.2.1 Еколошки придобивки при имплементација на краткорочниот план 
 

Еколошките придобивки од имплементацијата на краткорочниот план, односно 
намалувањето на емисите на штетни материи во воздухот, изразени како споредба на 
постоечките (актуелните) емисии со емисиите добиени по реализацијата на 
краткорочниот план,  се прикажани преку дијаграмите на слика 6.2.  
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Слика 6.2. Намалување на емисите на штетни материи по реализација на краткорочниот план 

Збирните дијаграми за групите на емисиите на штени материи во воздухот по 
реализација на краткорочниот план, се прикажани на слика 6.3. 

 

 
Намалување на емисијата на цврсти (суспендирани) честички  (TSP + PM10 + PM2,5)  
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Намалување на емисијата на основни загадувачки супстанци  (NOx + CO + SOx + NH3)  

 

 
Намалување на емисијата на тешки метали  (Hg + Pb + Cd + As + Cr + Cu + Ni + Se + Zn)  
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Намалување на емисијата на неразградливи (тешко разградливи) органски компоненти 

(PCDD/F + Benzopyrene + BenzofluorantheneB + BenzofluorantheneK + Indenopyrene)  
 

Слика 6.3. Збирни дијаграми за групите на емисии на штетни супстанци во воздухот  по 
реализација на краткорочниот план 

 
Од претходните дијаграми може да се забележи дека со незначителни 

инвестициски вложувања и за многу кус период, емисијата на цврсти честички може да 
се намали за околу 390 t (намалување за 7% од вкупно емитираната прашина од 
несоодветните индивидуални типови на греење), а емисијата на основни загадувачки 
супстанци би се намалила за 710 t. Дополнително емисијата на тешко разградливи 
органски соединенија и тешки метали во воздухот би се намалила за 60 односно 100 kg, 
а емисијата на CO2 би се намалила за 11.500 t, во текот на годината. 

Овие резултати се базираат на усвоената вредност дека 20% од исклучените 
корисници на централниот топловоден систем моментално користат огревно дрво, 
додека останатите 80% користат електрична енергија. 

 

6.3 Среднорочен план 
 
Со среднорочниот план е предвидено згуснување на приклучениот конзум во 

подрачјата со постоечка топловодна мрежа. Поради постоечкиот капацитет за 
производство и пренос на топлинска енергија од околу 800 - 850 MW во рамките на 
топловодниот систем, развојот би одел во дополнителна изградба на секундарни 
топловоди и соодветни приклучоци кон станбените објекти.  

Во табела 6.6 е прикажан преглед на инсталираните производни капацитети и 
планираниот развој на капацитетите на производителите (топланите) на топлинска 
енергија во Скопје, од кој може да се види дека во оваа фаза на развој на централниот 
топловоден систем нема да бидат потребни никакви дополнителни инвестиции во нови 
производствени капацитети. 

Зголемувањето на приклучениот конзумот би изнесувало до 900 MW  во 
зависност од степенот на ангажирана моќност на индивидуалните објекти т.е. во 
зависност од грејната површина на објектите кои ќе се грејат на системот за централно 
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топловодно греење (таб. 6.7), што е во рамките на постоечкиот производен и преносен 
капацитет на централниот топловоден систем.  

Ова значи дека во ваков случај потполно ќе се искористи постоечкиот 
капацитет на централниот топловоден систем и цената на услугата ќе се намали 
за 25% во однос на сегашната. 

Во оваа фаза, финансирањето на изградбата на секундарните топловоди би се 
вршело со средствата од надоместокот за овозможување на технички услови за 
приклучок на дистрибутивниот систем. 

 

Табела 6.6. Преглед на инсталираните и планираниот развој на капацитетите на 
производителите на топлинска енергија во Скопје 

 

Производител 

Инсталирана 
топлинска моќ 

 
MWt 

Планирано зголемување 
на моќта 

 
MWt 

БЕГ 
        ТО Исток 
        ТО Запад 
        ТО 11 Октомври 
ТЕ-ТО 

640 
280 
170 
 30 

160 

50 
20 
10 
 - 

20 
ЕЛЕМ Енергетика 96 - 
КОГЕЛ 13 - 
ТО Скопје Север  50 - 
ВКУПНО 799 50 
СЕ ВКУПНО 799-849 
Забелешка: Планираното зголемување на моќта ги опфаќа развојните 
плановите на производителите на топлинска енергија на среднорочен план 
(до 2020 година). 

 
 
 
 
 

Табела 6.7. Топлински конзум по општини во градот Скопје според среднорочниот план 
 

Oпштина 
Систем за 
централно 

топловодно греење 

Системи за 
греење со 

инвертер-клима 
уреди и 

топлински 
пумпи 

Карпош 80,0% 20,0% 

Центар 99,7% 0,3% 

Гази Баба 60,0% 40,0% 

Аеродром 85% 15% 

Кисела Вода 57% 43% 

Чаир 75% 25% 

Ѓорче Петров 10% 90% 
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Бутел 50,0% 50,0% 

Сарај 0,0% 100,0% 

Шуто Оризари 0,0% 100,0% 

 

За новите објекти, изградбата на приклучниот вод, топлинската станица и 
внатрешната инсталација се дел од вкупните трошоци на инвеститорите на новите 
објекти. За постоечките објекти изградбата на приклучниот вод, топлинската станица и 
внатрешната инсталација се обврска на станарите според важечката регулатива. 

Паралелно со развојот на дистрибутивната топловодна мрежа, планирано е да 
се почне со вградување на инвертер-клима уреди во сите останати региони каде е 
оправдана примената на инвертер клима-уреди. Исто така паралелно би се вршело 
поставување на инвертер-клима уреди во индивидуалните станбени објекти кои според 
ДУП-овите се планирани за надградба (проширување) или комплетно рушење со цел 
изградба на поголеми колективни станбени објекти. Ова техно-економски оправдано 
решение е привремено решение и ќе го реши проблемот со загадувањето за релативно 
кус период. Со изградба на колективни станбени објекти на сметка на индивидуални 
користените инвертер-клима уреди за индивидуалните објекти можат да бидат 
пренасочени кон останати населени места со индивидуални објекти (надвор од Скопје) 
кои сеуште се грејат на нееколошки горива. 

Поради фактот што инвертер-клима уредите се ефикасни уреди за греење кои 
локално не предизвикуваат загадување, се препорачува да се остави можноста за избор 
на домаќинствата кои живеат во индивидуални објекти (куќи) кои се лоцирани во зоната 
на централниот топловоден систем, помеѓу греење на инвертер/топлинска пумпа или 
централен топловоден систем.  

Доколку поставувањето на клима уредите наложува значителни инвестиции во 
електродистрибутивната мрежа за чија реализација би бил потребен долг временски 
период, во регионите каде развојот на гасоводен дистрибутивен систем има економска 
предност пред централниот топловоден систем (како што е претходно образложено, тоа 
се регионите по периферијата на градот Скопје кои се одликуваат со голема густина на 
ниски куќи со мало топлинско оптоварување) може да се размислува и за греење на 
индивидуални котли на гас, секако по изградба на гасоводен дистрибутивен систем. 

Евентуалните потреби од инвестиции во локалните електродистрибутивни 
мрежи треба да се разгледуваат поединечно од случај до случај, со цел дефинирање 
на оптималниот тип на греење, кој на подолг рок би бил економски оправдан и би 
понудил ефективно решавање на проблемот со аерозагадувањето. 

Исто така се напоменува дека пресметките се вршени со сегашните цени на 
електричната енергија и при сегашниот сооднос на цената на електричната енергија со 
природниот гас. 

 
6.3.1 Еколошки придобивки при имплементација на среднорочниот план 

 

Еколошките придобивки од имплементацијата на среднорочниот план, односно 
намалувањето на емисите на штетни материи во воздухот, изразени како споредба на 
постоечките (актуелните) емисии со емисиите добиени после примената на 
краткорочниот план,  се прикажани преку дијаграмите на слика 6.4. 
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Слика 6.4. Намалување на емисите на штетни материи по реализација на среднорочниот план 

 
Збирните дијаграми за групите на емисиите на штени материи во воздухот по 

реализација на седнорочниот план, се прикажани на слика 6.5. 

 

 
Намалување на емисијата на цврсти (суспендирани) честички 
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Намалување на емисијата на основни загадувачки супстанци  

 

 
Намалување на емисијата на тешки метали  
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Намалување на емисијата на тешко разградливи органски соединенија  

 

Слика 6.5. Збирни дијаграми за вкупните емисии на штетни материи во воздухот по 
реализација на среднорочниот план 

 
Со спроведување на среднорочниот план, ќе бидат елиминирани сите 

локални извори на загадување на воздухот (изворите на суспендираните 
честички) во регионите од Скопје кои се опфатени во ГУП, предизвикани од 
примената на несоодветен тип на греење (цврсти горива). 

За добивање на подобра слика, во понатамошниот текст на слика 6.6 се 
прикажани дијаграми за очекуваната состојба на загадувањето на воздухот од 
суспендирани честички, по имплементацијата на краткорочниот и среднорочниот план. 
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Слика 6.6. Емисии на PM10 и PM2,5 во општините Центар и Карпош по имплементација на 
краткорочниот и среднорочниот план 

 

Од прикажаните дијаграми на слика 6.6 може да се заклучи дека, по 
имплементацијата на крaткорочниот и среднорочниот план, емисиите на суспендирани 
честички во текот на зимската сезона би се движеле во или блиску дозволените 
пропишани граници. Во летните периоди емисиите на цврсти честички независат од 
грејната структура на градот Скопје и ќе се движат во согласност со нивната постоечка 
вредност. Вредностите на емисиите во летниот период зависат од големината и 
работењето на други извори на загадување, кои постојат во големите урбани средини, 
а се предмет на некоја друга студија. 

Врз основа на претходните дијаграми вкупната емисија на суспендирани 
честички би се намалила за околу 6.800 t, а емисијата на основни загадувачки супстанци 
би се намалила за 12.500 t, додека емисијата на тешко разградливи органски 
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соединенија и тешки метали во воздухот би се намалила за 1.000 kg, односно 1.700 kg. 
Eмисијата на CO2 би се намалила за 200.000 t во текот на годината. 

 

6.4 Долгорочен план 
 
Со долгорочниот план е предвидено зголемување на производните топлински 

капацитети и капацитетот на преносната топловодна мрежа во Скопје. По 
искористувањето на моменталниот производен капацитет и капацитетот на преносната 
топловодна мрежа, потребно ќе биде да се прошири дистрибутивната мрежа кон 
населбите кои моментално немаат постоечка мрежа (Ѓорче Петров, делови од Бит-
Пазар, Чаир, Бутел, новата населба во регионот на касарната Илинден и др.) или 
региони за кои е техно-економски е оправдано снабдување со топлина со централен 
топловоден систем. Тоа е предвидено да се изврши со развој на преносната мрежа 
преку изградба на магистрални топловоди со комплетна инфраструктура (секундарни и 
приклучни топловоди). Според предложениот долгорочен план и зголемувањето на 
станбената (грејната) површина, проектираниот конзум се проценува на околу 1.900 MW 
во зоната каде е оправдан системот со централно снабдување на топлина. 

Врз основа на овој план, потребно е да се изградат постројки за производство на 
топлинска енергија со дополнителен капацитет од околу 1.000 MW, односно: 

- Изградба на ТЕ-ТО 2 со топлински капацитет од 160 MW (Стратегија за 
развој   на енергетиката на Република Македонија до 2030 година, 
МАНУ); 

 

- 840 MW дополнителен производен капацитет, односно изградба на 
дополнителни когенеративни постројки или класични котелски постројки 
во зависност од искористеноста на резервите на јаглен како примарно 
гориво за производство на електрична енергија во Република 
Македонија. 

 
Поради обемноста за развој на ваков тип на инфраструктура, неопходно ќе биде 

делот кој е потребен за изградба на топловодната мрежа да биде финансиран со 
дополнителни средства, кои не би можеле да се покријат со надоместокот за 
овозможување на технички услови. Исто како и во претходните фази, изградбата на 
секундарните топловоди би се вршела со средства од надоместокот за овозможување 
на технички услови за приклучок на  дистрибутивниот систем, додека приклучните 
водови, топлинската станица и внатрешната инсталација би била составен трошок на 
инвеститорите на новите објекти.  

Паралелно со предвидениот развој на населените места според ДУП-овите, 
континуирано ќе се врши згуснување на мрежата, додека за инвертер-клима уредите 
(доколку се изврши нивно поставување согласно среднорочниот план), кои дотогаш 
биле користени, предвидено е пренасочување во населени места кои сеуште користат 
нееколошки системи за греење (дрва). Долгорочниот план е проектиран до 2040 година, 
што значи дека потребните инвестиции би биле распоредени во 20 годишна рамка по 
завршувањето на среднорочниот план. 

Во согласност на овој предлог план, околу 75% од домаќинствата во Скопје би 
се снабдувале со топлинска енергија од централниот топловоден систем, додека 
останатите домаќинства би се грееле на електрична енергија со примена на ефикасни 
системи за греење. Врз основа на направената анкетата на градот Скопје за начинот на 
греење на домаќинствата, околу 23% од домаќинствата моментално се греат на 
електрична енергија, што значи дека процентуалниот удел на овие домаќинства благо 
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ќе се зголеми, но специфичната потрошувачка на електрична енергија по kWh топлинска 
енергија драстично ќе се намали, како резултат на користењето на ефикасни системи 
за греење на електрична енергија (инвертери/топлински пумпи). Од друга страна од овој 
пристап може да се заклучи дека драстично се намалува опасноста од 
преоптоварување на главните трансформаторски станици на електричната мрежа во 
градот Скопје, односно може да се очекува релаксирање на главните 
електродистрибутивни постројки со евентуална можност за локални проблеми во 
регионите каде инвертерите и топлинските пумпи ќе го заменат огревното дрво. 
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7 ПРЕГЛЕД НА ПОТРЕБНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 
7.1 Финансиски модел за имплементација на развојниот план за 

снабдување со топлинска енергија на градот Скопје 
 
Врз основа на претходниот текст, за имплементација на краткорочниот план се 

потребни небитни и невлијателни финансиски средства, односно потребно е само 
повторно приклучување на неактивните корисници на централниот топловоден систем.  

За реализација на среднорочниот план ќе бидат потребни околу 213.000.000 € 
или со поделба со бројот на домаќинства кои не се приклучени (немаат можност да се 
приклучат) на централен топловоден систем, се добива вредност од околу 1.450 
€/домаќинство. Притоа се напоменува дека изработката на дистрибутивните водови се 
обврска на операторите на дистрибутивните топловодни системи и ќе бидат 
финансирани од тековната приклучна такса. Останатите трошоци согласно важечката 
регулатива ги плаќаат инвеститорите за новите објекти, односно станарите за 
постоечките станбени објекти кои никогаш не биле приклучени на централниот систем 
(таб. 7.1).  

 
Табела 7.1. Предвидени финансиски средства за реализација на среднорочниот план 

 

Потребни средства во € 
Нови капацитети за 
произвдоство на ТЕ 

Топловодна 
мрежа 

Дополнителни 
водови 

Приклучни 
водови 

- - 20.000.000 12.695.254 
Топлински 

станици 
Внатрешна 
инсталација 

Инвертер – 
клима уреди 

Приклучна 
такса 

28.044.996 56.947.684 78.688.454 17.500.000 
 

 Вкупно Вкупно по 
домаќинство 

213.876.397 1.442 
*(потребните финансиски средства не ги земаат во предвид евентуалните трошоци за 
развој на електро-дистрибутивна мрежа, кои доколку се земат на ниво од 40 евра по 
киловат дополнителна инсталирана моќност за греење би изнесувале околу 5 милиони 
евра што незначително влијае на вкупните инвестициски трошоци). 

 

Рокот за реализација на среднорочната стратегија треба да биде ургентен со цел 
во најкраток рок да се елиминира проблемот со загадувањето во град Скопје.  

Потребните инвестиции за реализација на среднорочниот план се 
проценуваат на околу 213.000.000 €, односно трошоците се минорни 
споредени со штетата предизвикана од аерозагадувањето во Скопје22. 

За реализација на среднорочниот план, се предлагаат две варијанти: 

Варијанта 1. Инвестицијата би била обврска на домаќинствата, односно 
вложување на сопствени средства потребни за изградба на приклучните водови, 
топлинските станици, внатрешната инсталација и такса за приклучок за регионите на 
греење со градскиот централен топловоден систем, односно набавка на 
инвертери/топлински пумпи за домаќинствата во региони на греење на електрична 
енергија; 
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Варијанта 2. Инвестицијата би била обврска на  операторите на централните 
топловодни системи, за што согласно правилникот се пресметува принос на капитал, 
амортизација, трошоци за одржување како и такса за приклучок кои ќе бидат составен 
дел од фактурите за корисниците кои ќе ја изберат оваа варијанта на финансирање. 

 
Водејќи се од фактот дека реализацијата на оваа стратегија ќе доведе до 

решавање на проблемот со аерозагадувањето и претставува еколошки проект, се 
очекува дека операторите на централните топловодни системи ќе бидат во можност да 
подигнат финансиски средства од различни извори на финансирање (EBRD, IPA 
фондови и сл.).  

Реализацијата на долгорочниот план ќе биде распоредена во 20 годишна рамка 
и потребните инвестиции ќе бидат составен дел од изградбата на новите станбени и 
деловни објекти односно тие нема да бидат директно на товар на потрошувачите. 

Притоа ќе бидат потребни поголеми инвестиции поради потребата од изградба 
на нови капацитети за производство на топлинска енергија и нова дистрибутивна 
топлинска мрежа со соодвена дополнителна инфраструктура (таб. 7.2).  

 
Табела 7.2. Предвидени финансиски средства за реализација на долгорочниот план 

 

Потребни средства во € 
Нови капацитети за 
производство на ТЕ 

Топловодна 
преносна мрежа 

Дополнителни 
водови 

Приклучни 
водови 

250.000.000 17.000.000 40.000.000 38.472.338 
Топлински 

станици 
Внатрешна 
инсталација 

Инвертер – 
клима уреди 

Приклучна 
такса 

84.988.904 229.958.169 70.381.920 49.455.934 
 

 Вкупно 
780.257.265 

*(потребните финансиски средства не ги земаат во предвид евентуалните трошоци за 
развој на електро-дистрибутивна мрежа, кои доколку се земат на ниво од 40 евра по 
киловат дополнителна инсталирана моќност за греење би изнесувале околу 5 милиони 
евра што незначително влијае на вкупните инвестициски трошоци). 
 
Поради обемноста за развој на ваков тип на инфраструктура, неопходно ќе биде 

делот кој е потребен за изградба на преносната мрежа да биде финансиран со 
дополнитени средства кои не се покриени со надоместокот за овозможување на 
технички услови. Исто како и во претходните фази, изградбата на секундарните 
топловоди ќе се врши со средствата од надоместокот за овозможување на технички 
услови за приклучок на дистрибутивниот систем, додека приклучните водови, 
топлинската станица и внатрешната инсталација се дел од вкупните трошоци на 
инвеститорите на новите објекти.  

Трошоците за набавка на инвертери/топлински пумпи се дел од вкупните 
трошоци на инвеститорите на новите објекти во регионите надвор од зоната на 
централен топловоден систем. 

Паралелно со развојот на населените места, предвиден во ДУП-овите, 
континуирано се врши згуснување на топловодната мрежа, додека инвертер-клима 
уредите кои дотогаш биле користени се пренасочуваат во населените места кои сеуште 
се греат на нееколошки горива (дрва). Како што е напоменато, долгорочниот план е 
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проектиран во согласност со развојните планови на општините на град Скопје, односно 
до 2040 година. Ова значи дека потребните инвестиции ќе бидат распоредени во 20 
годишна рамка и ќе бидат составен дел од изградбата на новите станбени и 
административни објекти. 

 

7.2  Предлог - динамика за реализација   
 

Во следните табели е презентирана динамиката за реализација на одделни 
фази, според пристапот што е опишан во главата 6.  

Табела 7.3. Динамика за реализација на одделни фази од развојниот план 

План - фаза Отпочнување со планот Реализација на планот Завршување со планот 
Крaткорочен во текот на 2017 год. во текот на 2017 год. во 2018 год. 
Среднорочен во текот на 2018 год. од 2018 до 2020 год. до 2020 год. 
Долгорочен во текот на 2020 год. од 2020 до 2040 год. до 2040 год. 

 
План - фаза Реализација на планот за снабдување со топлинска енергија на Скопје 

Каркорочен         
Среднорочен         
Долгорочен         

                                     2017  2018   2019   2020   2021   2022   2023                               2040 
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8 ПРАВНA АНАЛИЗА - ПОСТОЕЧКА И ПОТРЕБНА  
РЕГУЛАТИВА КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА СНАБДУВАЊЕТО СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА  

 
Во Република Македонија постои важечка регулатива која се однесува на 

правилата за производство (испорака) и снабдување со топлинска енергија, квалитетот 
на испорачаната топлинска енергија, тарифниот систем (цените) на продажба на 
топлинска енергија и др. Во наредниот текст е прикажана постоечката важечка 
регулатива која се однесува на снабдувањето со топлинска енергија: 

1. Правилa за снабдување со топлинска енергија - Регулаторна комисија за 
енергетика на Република Македонија, 2012 година; 

2. Тарифен систем за продажба на топлинска енергија - Регулаторна комисија 
за енергетика на Република Македонија, 2013 година; 

3. Правилник за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија 
- Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, 2013 година; 

4. Тарифен систем за изменa и дополнување на тарифниот систем за продажба 
на топлинска енергија - Регулаторна комисија за енергетика на Република 
Македонија, 2014 година; 

5. Упатство за испорака на топлинска енергија од топлана, Производство на 
топлина Балкан Енерџи, 2014 година; 

6. Правилник за цени на топлинска енергија и системски услуги - Регулаторна 
комисија за енергетика на Република Македонија, 2013 година; 

7. Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија за греење - 
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, 2014 година; 

8. Посебни технички услови за проектирање, изведба и одржување на 
дистрибутивниот систем на Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ 
Скопје, 2015 година; 

 
Од постоечката регулатива во РМ може да се види дека недостaсува правна 

рамка за регулирање на начинот на греење во определени региони (зони), подготвена 
врз основа на долгорочна стратегија и развојна политика на општинско, градско и 
државно ниво. Овој недостаток на правна рамка особено е изразен во поголемите 
урбани средини, како градот Скопје, составен од урбани и рурални делови или зони. 
Урбаните средини, како градот Скопје, се судруваат секојдневно со проблемите на 
загадувањето на воздухот и последиците предизвикани од загадувањето. Градските и 
општинските власти, покрај големиот број на проблеми од различен карактер, се трудат 
на различни начини и воведуваaт конкретни мерки да ја подобрат еколошката слика на 
градот.  
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Врз основа на претходно кажаното, студиите во кои се определува отпималниот 
вид на греење со воведување на техно-економски и еколошки критериум на 
оптималност, се повеќе од потребни и можат драстично да ја подобрат еколошката 
слика на урбаната средина, во овој случај градот Скопје. За спроведување на една 
стратегија клучен и иницијален фактор претставува донесување на соодветна правна 
рамка. Потребната дополнителна правна рамка пред се треба да го опфати следното: 

- Зонирање (мапирање) на градот и определување на зони (региони) за 
греење, според предложена и/или изготвена стратегија за развој на 
снабдувањето со топлинска енергија (енергија за греење), во кои ќе биде 
воведена обврска за видот (типот, начинот) на греење со единствен 
техно-економски оптимален тип на греење во рамките на таа зона, а 
претходно определен преку соодветна стратегија за развој на 
снабдувањето со топлинска енергија за урбаната средина; 

- Закон за снабдување со топлинска енергија. 
  

Во контекст на претходното, а според EU Strategy for Heating and Cooling, 
European Commission, од 2016 год., може да се извлече следното70: 

„Градските и општинските власти имаат соодветна позиција за развивање и 
одобрување на политики за енергетското планирање како и останати прашања 
поврзани со енергетиката (управување со отпад...). Властите може да имаат улога на 
иницијатори и предводници за обемна дискусија со сите засегнати страни (институции, 
компании, граѓани...). Погодната положба на властите може да се искористи на пример 
за давање на одредени дозволи за исполнување на конкретни енергетски барања, кои 
се во линија со долгорочните развојни стратегии. Тие може исто така да доделуваат 
земјиште кое е во сопственост на општините/градот/државата на компании кои би го 
користеле за исполнување на стратешките определби. Како сопственици на голема 
деловна површина, градските и општинските власти може да го намалат ризикот и 
товарот на операторот, на пример на централниот топловоден систем преку 
приклучување на своите објекти на централниот топловоден систем. Горенаведеното 
има смисла само доколку е дел од интегриран пристап за енергетско планирање на 
државно, регионално, општинско и локално ниво. Поради тоа неопходна е висока 
политичка посветеност за поставување на јасни цели и обезбедување на долгорочен 
континуитет и доследност во реализација на целите“. 

Ваквиот тип на регулатива е установена практика во многу европски држави71 
како што се Данска, Австрија, Германија, Литванија, Полска, Естонија, Русија итн. каде 
на повеќе експлицитен или помалку експлицитен начин се врши зонирање на градските 
региони со цел максимално искористување на капацитетите на соодветните типови на 
греење, чија работа секако ќе се одвива при точно дефинирани услови и правила од 
страна на соодветните државни и локални институции. 

Мора да биде нагласено дека поради обемноста, сеопфатноста и можноста за 
имплементација на стратегијата за развој и определување на техно-економски модел 
за снабдување со топлинска енергија на градот Скопје, неопходна ќе биде тесна 
соработка на операторите на системите за централно греење со општинските и 
градските власти, пред се околу дефинирањето и навременото координирање околу 
плановите за развој на градот, општините, инфраструктурата итн.  

 

                                                 
70 EU Strategy for Heating and Cooling - European Commission, 2016 година 
71 Best practice support schemes - Ecoheat 4EU, 2012 година 
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Исто така, потребно е соодветно запознавање на граѓаните (жителите на градот 
Скопје) со развојните политики за снабдување на топлинска енергија на градот Скопје, 
преку јавни дебати и собири, со цел разрешување на сите дилеми околу можноста за 
избор на начинот (видот) на греење во одредена зона на градот Скопје. Тоа значи дека, 
во потполност мора да биде задоволена врската „институции-компании-граѓани“ со цел 
задоволување на енергетските, економските и еколошките критериуми во градот Скопје.  
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9 УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГ- РЕШЕНИЕТО СО 
ДОМАШНАТА И МЕЃУНАРОДНА ЕНЕРГЕТСКА СТРАТЕГИЈА 

 
Во градот Скопје постои релативно разгранета топловодна мрежа и постојат 

поголем број на производители на топлинска енергија со релативно голем капацитет, 
што несомнено битно влијае и придонесува на вкупната енергетска структура во 
Македонија. Од тие причини, централните топловодни системи несомнено се од 
интерес и ќе бидат од интерес во насока на постојан нивен развој. Централните 
топловодни системи се тема на разгледување во повеќе стратегии и програми, во кои 
се наведува дека нивната примена е економски оправдана во реони (урбани средини) 
со вредност на специфичното топлинско оптоварување блиска или повисока од 
вредноста од 25 MW/km2.  

Во прилог на погорниот текст можат да бидат наведени следните извадоци од 
примери на национални документи: 

 
I. Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030. 
МАНУ за целите на Министерство за економија на РМ, во 201065: 

Во стратегијата е наведено следното: „Во Скопје веќе е покриено околу 90% од 
конзумот кој е економски оправдан за топлификација, а во другите градови 
топлификациони системи ќе се градат само во реони каде е тоа економски оправдано, 
односно, во реони со висока специфична потрошувачка на топлина (поголема од 25 
MW/km2)“.  

Дополнително во Стратегијата предвидена е изградба на големи когенеративни 
постројки чиј капацитет може максимално да се искористи само со изградба и користење 
на топловодни системи. 

 
II. Програма за енергетска ефикасност на град Скопје за период 2015-2017.  
Град Скопје66:  
 
Во која е наведено: „За сите подрачја каде овој фактор е помал од 10 MW/km2 

треба да се пристапува кон локални енергетски системи за греење. Доколку факторот е 
поголем од 10 MW/km2 а помал од 25 MW/km2 дистрибутивниот систем на гас е 
прифатливо решение. Во случаи кога факторот на густина е поголем од 25 MW/km2 
тогаш единствено техно-економско оправдано решение е централен топлификациски 
систем“. 

 
III. Национална стратегија за механизмот за чист развој за првиот  
     период на обврски според Протоколот од Кјото 2008 – 2012.  
     Министерство за животна средина и просторно планирање72: 
 
На крајот од стратегијата е нагласена ориентацијата кон когенеративното 

производство на електрична и топлинска енергија и дефинирани се следните 
приоритети: 

- Рехабилитација на големите електроцентрали; 

                                                 
72 Национална стратегија за Механизмот за чист развој за првиот период на обврски според Протоколот од 
Кјото 2008 - 2012 - Министерство за животна средина и просторно планирање 
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- Замена на актуелното користено гориво во индустриските топлани со природен 
гас (ова е веќе извршено во Скопје и сите индустриски топлани користат 
природен гас); 

- Изградба на когенеративни постројки за централно топловодно греење со 
рехабилитација на системите за централно греење во Скопје и Битола; 

- Подобрување на индустриската ефикасност; 
- Изградба на хидроцентрали; 
- Изградба на централи на геотермална енергија. 

 
Централните топловодни системи се од голем интерес и почесто се јавуваат во 

официјални документи на релеванатни меѓународни институции како енергетски 
ефикасен тип на греење кој нуди огромни бенефити и кој треба дополнително да се 
развиваат и шират.  

Големиот број на предности, како можноста за интегрирање на овие системи со 
различни обновливи енергетски извори, доведе до тоа да централниот топловоден 
систем биде нарекуван „основа“ за одржлив енергетски развој. Државите кои се лидери 
во користењето на обновливите извори на енергија во различни процеси со висока 
енергетска ефикасност, како: Германија, Данска, Велика Британија, Франција, Јужна 
Кореа, Кина, САД и останатите држави во ЕУ, ги охрабруваат градските власти во 
своите градови да развиваат централни топловодни системи, преку нагласување на 
потенцијалите на овие системи. Во прилог се дадени извадоци на неколку документи: 

 
I. An EU Strategy on Heating and Cooling (2016/2058(INI))  
European Commission, European Parlament, 2016 година70: 
 
Стратегијата на Европската Унија за греење и ладење, предложена од Европска 

Комисија, во која се дава посебен акцент на централните топловодни системи и 
когенеративното производство беше прифатена и одобрена од Европскиот Парламент 
на 13.09.2016. Согласно извештајот од Европскиот парламент, главните постулати на 
кои треба да се насочи политиката на ЕУ кон греењето се73: 

- Да се искористи огромниот потенцијал на отпадна топлина и централните 
топловодни системи, поради фактот дека 50% од топлинските потреби на ЕУ 
може да се задоволат со централните топловодни системи; 

- Развивање на државни стратегии за давање приоритет на когенеративното 
производство и централните топловодни системи и системи за ладење, по 
можност со примена на обновливи извори на енергија; 

- Се нагласува важноста на централните топловодни системи кои нудат еколошка 
алтернатива на нееколошките индивидуалните системи за греење, имајќи во 
предвид дека централните топловодни системи се ефикасен и одржлив начин за 
греење и ладење, интегрирање на обновливи извори на енергија, искористување 
на отпадна топлина и складирање на вишоци на електрична и топлинска енергија 
во периоди на ниска побарувачка, со што се добива флексибилност на системот.  
Европскиот Парламент ги охрабрува државите да нудат фискални и финансиски 
механизми за стимулирање на развој и користење на централни топловодни 
системи за греење и системи за ладење, при отстранување на правните бариери; 

- Европскиот Парламент се согласува со заклучокот на Европската Комисија за 
неискористеноста на економскиот потенцијал на когенерацијата и ги повикува 

                                                 
73 European Parliament Report on an EU Strategy on Heating and Cooling (2016/2058(INI)) - European Parlament, 
2016 година 
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Комисијата и членките да го стимулираат развојот на високоефикасното 
когенеративно производство и централните топловодни системи; 

- Се нагласува дека централните топловодни системи спречуваат ширење на 
нееколошки индивидуални системи за греење, кои го зголемуваат загадувањето 
на воздухот и се потешки за контрола во однос на централните топловодни 
системи; 

- Најефикасен начин за достигнување на овие приоритети се постигнува преку 
подршка од локалните и регионални институции во соработка со компаниите за 
воспоставување на интегриран систематски пристап за урбано планирање, 
развој на инфраструктурата и урбаните средини, со цел максимализирање на 
меѓусебните интереси и бенефити; 

- Европскиот парламент смета дека, мапирањето на топлинските потреби, 
вклучувајќи ги архитектонските решенија и принципите за урбано 
планирање, како и урбаните решенија за греење како што се централните 
топловодни системи треба да е основа за енергетска, ефикасна и еколошка 
изградба во Европа; 

- Се нагласува важноста за обезбедување на пристап до краткорочни и 
долгорочни финански средства за инвестирање во проекти од сите големини, кои 
се однесуваат на модернизацијата на централните топловодни системи.   
 
За целите на Европската Унија се изработени два проекти70:  
I-1. Heat Roadmap Europe 1 (HRE1) и Heat Roadmap Europe 2 (HRE2) - проект 

финансиран од Европската Унија за дефинирање на долгорочен план за 
дефинирање на оптимални типови на греење и ладење, изработени од 
Универзитетот Алборг: 

Проектите се изработени со цел дефинирање на можни сценарија за начинот на 
греење и ладење во ЕУ. Моделирањето е извршено со мапирање на топлинскиот 
конзум на густини од 1 km2 за секоја земја во Европа, со цел идентификување на 
уделот на централните топловодни системи, кој е економски оправдан за греење 
со централен топловоден систем. 

Главен заклучок на HR1 е дека околу 50% од топлинскиот конзум во Европа е со 
доволно голема густина на топлинскиот конзум за оправдано развивање и 
користење на централен топловоден систем. Во рамките на Heat Roadmap 2050 
Europe е развиена алатка за системско анализирање наречена EnergyPLAN, со 
која се моделира business-as-usual (вообичаена деловна активност - ВДА) за 
сценарија за 2010, 2030 и 2050 година. Согласно заклучокот, доколку уделот на 
централните топловодни системи од денешните 10% се зголеми на 50%, би се 
намалила потрошувачката на енергија, намалила емисијата на штетни гасови, 
намалила цената на енергијата и би се зголемил бројот на работни места во ЕУ. 

HRE2 е проширена со цел да се опфати целиот сектор на греење, а не само 
централните топловодни системи. Анализата се однесува на подобрување на 
енергетската ефикасност на зградите, греењето во урбани средини (греење на 
гас и на централен топловоден систем) и индивидуално греење во рурални 
средини (поединечни котли, топлински пумпи итн.). Разгледуваното сценарио не 
е од типот ВДА, туку сценарио во однос на заштитата на околината (енергетски 
системи со мала емисија на CО2). Искористено е сценариото за потребите на 
енергија до 2050 година, изработено од EU Energy 2050 Roadmap, за 
исполнување на целта на ЕУ за намалување на емисијата на стакленички гасови 
за 80% до 2050 година. Крајното HRE2 сценарио предвидува 35% намалување 
на потребите од топлинска енергија до 2050, од кои 50% би се обезбедувало со 
користење на централен топловоден систем во урбаните средини и 50% со 
индивидуални топлински пумпи во руралните средини. Ова сценарио го 
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достигнало истото ниво на намалување на емисиите на стакленичките гасови, 
како предвиденото во сценариото на Европската Комисија, додека вкупните 
систематски трошоци биле пониски за 100 милијарди €/год. Дополнително е 
продлабочено мапирањето во HRE2 за идентификување и квантифицирање на 
отпадната топлина во Европа, која потенцијално може да биде искористена во 
централните топловодни системи. Студијата наведува дека искористувањето на 
постоечката голема количина на неискористена отпадна топлина, би ја 
подобрила исплатливоста на централните топловодни системи во однос на 
другите системи.  

Според третата фаза од оваа студија која е во тек, во рамките на проектот 
Horizon 2020 STRATEGO, целта е да се даде фокус на поединечни земји членки 
на ЕУ. Одбраните земји членkи се Чешка, Хрватска, Италија, Романија и Велика 
Британија. Исто како и HRE2 студијата, стратегиите развиени во STRATEGO 
разгледуваат комбинации за зголемување на енергетската ефикасност, развој на 
централните топловодни системи во урбаните средини и индивидуално греење 
во руралните средини. Заштедите се анализирани поединечно за секоја 
разгледувана земја. Резултатите покажуваат дека во споредба со ВДА 2050 
сценариото, сценаријата од Heat Roadmap овозможуваат заштеда на 
примарната енергија од (15-25) %, а најголемите заштеди се постигнуваат кај 
потрошувачката на фосилни горива, што предизвикува намалување на емисиите 
на стакленички гасови за (20-30) %, како и намалување од (5-10) % на социјално-
еконосмките трошоци на населението и покрај значителните инвестициони 
трошоци.  

Генерален заклучок од оваа студија е дека со комбинација на мерки за 
зголемување на енергетската ефикасност во форма на заштеда на топлинска 
енергија, развој на централните топловодни системи во урбаните средини и 
главно топлински пумпи со помал удел на котли на биомаса во руралните 
средини, се заштедува на енергија и емисија на СО2 во сите разгледувани 5 
држави до 2050 година, во однос на ВДА сценарио. 

 
II. EU Directive 2010/31 on the energy performance of buildings.  
     European Parliament, 2010 година: 74 

  
„Земјите членки треба да овозможат и да ги стимулираат архитектите и 

планерите при планирање, проектирање, градење или реновирање на индустриски или 
резиденцијални области соодветно да ја земат во предвид оптималната комбинација на 
подобрување на енергетската ефикасност, користење на енергија од обновливи извори 
и користење на централни топловодни системи“. 

 
III. Linking heat and electricity systems - Cogeneration and district heating  
     and cooling solutions for a clean energy future.  
     International Energy Agency, 2014 година: 75  
 
„Kогенеративните технологии и ефикасните системи за централно топловодно 

греење обезбедуваат дополнителен бенефит за оддржлив енергетски развој 
благодарение на големиот број на предности. Овие предности вклучуваат намалување 
на емисијата на CO2 и подобрена енергетска безбедност поради високата ефикасност 
на технологиите при конверзија на енергијата, како и подобрена флексибилност поради 

                                                 
74 EU Directive 2010/31 on the energy performance of buildings - European Parliament, 2010 година 
75 Linking heat and electricity systems-Cogeneration and district heating and cooling solutions for a clean energy 
future - International Energy Agency, 2014 година 
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способноста на технологиите за соединување на електричните и топлински системи за 
искористување на широк дијапазон на различни извори на енергија“. 

 
IV. The future of heating: meeting the challenge. 
     UK Department of Energy and Climate Change, 2013 година76:  
 
„Централните топловодни системи може да бидат поеколошки и поевтини за 

корисниците во споредба со централно греење со котларница на ниво на зграда. 
Ваквите системи се поисплатливи во урбани средини каде има многу згради и 
комерцијални објекти. Централните топловодни системи ја нудат предноста од 
користење на разни енергетски извори кои моментално не се користат. Тие 
овозможуваат искористување на отпадна топлина од индустриски процеси, 
геотермална топлина, искористување топлина од големи топлински пумпи итн. Во случај 
на замена на гасните котли на ниво на објект со централен топловоден систем, можно 
е големо намалување на емисиите на гасови“. Според оваа Стратегија се предвидува 
раст на централните топловодни системи од 2% годишно, односно достигнување на 
50% покриеност на граѓаните на Велика Британија до 2050 година. 

 
V. The Future of Heating: A strategic framework for low carbon heat in the UK.  
UK Department of Energy and Climate Change, 2013 година77:  
 
„Владата смета дека централните топловодни системи може да имаат клучна 

улога во енергетскиот систем на Велика Британија и оваа деценија ќе биде клучна за 
отстранување на бариерите и започнување со развој на овие системи. Новите системи 
ќе бидат централизирани и ќе користат гасни когенеративни термоцентрали, биомаса и 
други еколошки извори на енергија. Приоритети за оваа деценија (2010-2020) се“: 

- Изградба на централни топловодни системи во големи урбани средини 
со голема густина на домаќинствата, што резултира со големи топлински 
густини, а котларниците на ниво на зграда се несоодветни поради 
поголемата потреба од простор. Овие системи ќе се градат и ќе ги 
заменат котларниците во висококатниците, како и начинот на греење на 
социјалните домаќинства кои се греат на електрична енергија“; 

- Проширување на постоечките централни топловодни системи; 
- Искористување на постоечките когенеративни термоцентрали и 

отпадната топлина од индустриските погони и термоцентралите; 
 
 
VI. District energy in cities-Unlocking the Potential of Energy Efficiency and  
      Renewable Energy.  
      United Nations Environment Programme, UN-HABITAT, Copenhagen  
      centre on energy efficiency, ICLEI, 2015 година78:  
 
„Преку развој на инфраструктура за централните топловодни системи (на 45 

градови-шампиони одбрани за студијата), овозможени се следните придобивки“: 

- „Намалување на емисијата на стакленички гасови: рапидно, комплетно и 
ефикасно намалување на емисијата на стакленички гасови поради промената 

                                                 
76 The future of heating: meeting the challenge - UK Department of Energy and Climate Change, 2013 година 
77 The Future of Heating: A strategic framework for low carbon heat in the UK - UK Department of Energy and 
Climate Change, 2013 година 
78 District energy in cities-Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy - United Nations 
Environment Programme, UN-HABITAT, Copenhagen centre on energy efficiency, ICLEI, 2015 година 
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на горивото и намалувањето на потрошувачката на примарна енергија за (30-
50)%“; 

- „Подобрување на квалитетот на воздухот: Воздух во просториите и 
амбиенталниот воздух и поврзаните здравствени ризици преку рационално 
користење на фосилни горива“; 

- „Подобрување на енергетската ефикасност: оперативната ефикасност е над 
90% преку употреба на централен топловоден систем, односно комбинираното 
производство на електрична и топлинска енергија“; 

- „Употреба на локални и обновливи извори на енергија: користење на локални 
извори на енергија, вклучувајќи отпадна топлина од канализација и обновливи 
извори на енергија. Промовирање на пилот проекти, како акумулација на 
топлина, за интегрирање на различни типови на обновливи извори на енергија“; 

- „Енергетска безбедност и достапност до енергија: намалена зависност од увоз 
и осетливост на цената на фосилните горива. Управување со потрошувачката 
на електрична енергија и намален ризик од прекин во испораката на топлинска 
енергија; 

- „Зелена економија: намалување на трошоците поради инвестиции во 
производни капацитети. Заштеда на граѓаните поради пониски сметки за 
греење. Овозможување на нови работни места поради потребата од 
проектирање, изведба, одржување и управување на овие системи“. 
 
VII.  Executive Order 30.08.2012 - Accelerating Investment in Industrial  
        Energy Efficiency, USA79 
 
„Одделите за енергија, трговија и земјоделство во координација со Агенцијата за 

заштита на oколината, Советот за домашна политика, Советот за квалитет на околината 
и Канцеларијата за научна и технолошка политика ќе ги координираат дејствијата за 
поддршка на инвестициите во индустриска енергетска ефикасност со цел да се намалат 
трошоците на потрошувачите, да се подобри конкурентноста на САД, отворат нови 
работни места и да се намали загадувањето на воздухот. За забрзување на овие 
инвестиции тие ќе ги ангажираат земјите членки, индустриските компании, јавните 
компании и останати акционери. Конкретна задача на агенциите е да“: 

- Координираат и охрабрат напори за достигнување на државната цел од 
изградба на 40 GW нови когенеративни постројки до крајот на 2020 година (што 
би претставувало двојно поголем капацитет од постоечкиот когенеративен 
капацитет во САД); 

- Одржат предавања за акционерите, инвеститорите за развој и промовирање на 
најдобри државни практики и инвестициски модели за надминување на 
многубројните бариери за инвестирање во индустриската енергетска 
ефикасност и когенеративните постројки; 

- Ги искористат сопствените ресурси за промовирање на инвестиции во 
когенеративни постројки. 
 
Во линија со оваа наредба е студијата Combined heat and power - A clean energy 

solution, United States Department of Energy and United States Envorenmental Protection 
Agency80, во која е прикажан потенцијалот на когенеративните постројки за намалување 
на емисиите на стакленички гасови (таб. 9.1). 

                                                 
79 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/08/30/executive-order-accelerating-investment-industrial-
energy-efficiency 
80 Combined heat and power - United States Department of Energy и United States Envorenmental Protection 
Agency 
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Табела 9.1. Потенцијал на когенеративните постројки за намалување на емисиите на 

стакленички гасови 
 

 
 

Во наведената студија даден е дополнителен заклучок: „когенеративното 
производство е докажано решение за ефикасна, чиста и исплатлива енергија. 
Когенеративното производство е еколошко решение, кое константно опфаќа бројни 
државни приоритети вклучувајќи ја конкурентноста на американските компании, 
зголемена енергетска ефикасност, намалување на емисијата на стакленички гасови, 
подобрување на инфраструктурата, подобрување на енергетската сигурност и пораст 
на економијата. 

 

VIII. Technology and the future of cities - Executive Office of the President.  
      President’s Council of Advisors on Science and technology81: 
 
„Централните топловодни системи користат технологија за координирање на 

производството и снабдувањето со топлина, санитарна топла вода и електрична 
енергија за оптимизирање на енергетската ефикасност и рационална употреба на 
локалните ресурси. Модерните централни топловодни системи може да се комбинираат 
со системи за централно ладење и складирање на топлина користејќи когенеративни 
електрани како и топлински пумпи“. 

 
 
IX. Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft- 
     Wärme-Kopplung 
  Федерално Министерство за Економски работи и Енергија на Германија 82: 
 
                                                 

 
81 Technology and the future of cities - Executive Office of the President, President’s Council of Advisors on Science 
and technology 
82 Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung - Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy of Germany 
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 „Когенеративните централи имаат значителна предност во однос на 
конвенционалните централи: тие произведуваат и топлинска енергија заедно со 
електричната енергија. Поради тоа овие централи се значително поефикасни. 
Благодарение на ова, когенеративните централи може да заменат голем број на 
индивидуални локални котларници, со што ќе се намали емисијата на издувни гасови”. 
Поради тоа Владата на Германија воведе придонес за когенеративните централи 
дефиниран во Акт за когенеративно производство на електрична и топлинска енергија. 

 
X. Во Русија согласно федералниот закон 190-FZ „О теплоснабжению“ се 

врши зонирање на градските четврти на зони каде што е задолжително приклучувањето 
и користењето на централен топловоден систем; 

 
XI. Развојот на централните топловодни системи во Кина претставува решение 

за намалување на загаденоста на воздухот. Како и во голем број на останати држави, 
развојот се постигнува со примена на зонирање на региони во кои е задолжително 
користењето на централен топловоден систем; 

 
Во претходно цитираното се наведени само мал број на официјални извештаи 

од релевантни меѓународни институции од кои може да се увиди користењето на 
централниот топловоден систем со користење на когенеративно производство 
(дополнето со користењето на обновливи извори на енергија) е во линија со нивните 
стратегии. 

На крај може да се даде приказ за предноста на когенеративното производство 
на топлинска и електрична енергија во однос на поединечното нивно производство, 
согласно размислувањата на Европската Унија според кое когенеративното 
производство се дефинира како „виртуелна топлинска пумпа“: 

 
XII. Background reports on EU-27 district heating and cooling potentials, 

barriers, best practice and measures of promotion. 
        European Commission Joint Research Centre, 2012 година83:  

  
Врз основа на голем број на трудови и размислувањата во Европската Унија, во 

табела 9.2 се прикажани предностите на когенеративното производство на топлинска и 
електрична енергија во однос на поединечното нивно производство.  

 
 
 
 
 

Табела 9.2. Споредба на ефикасноста на когенеративно во однос на поединечно производство 
на електрична и топлинска енергија 

 

 Ефикасност Влезна 
енергија 

Топлинска 
енергија 

Електрична 
енергија 

Котелска постројка 90% 100 90 0 
Кондензациона ТЕП на гасно гориво 55% 100 0 55 
Когенеративни ТЕП на гасно гориво 90% 100 40 50 

 

                                                 
83 Background report on EU-27 district heating and cooling potentials, barriers, best practice and measures of 
promotion - European Commission Joint Research Centre, 2012 година 
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Потрошувачка на гориво за производство на топлинска енергија 
Котелска постројка 1,11 MWh гориво/MWh топлинска енергија 
Кондензациона ТЕП на гасно гориво 1,82 MWh гориво/MWh топлинска енергија 
Когенеративни ТЕП на гасно гориво 0,23 MWh гориво/MWh топлинска енергија 

 

Примената на високоефикасни постројки, како што се когенеративните ТЕП за 
производство на електрична и топлинска енергија, претставува соодветно решение за 
задоволување на топлинските потреби за греење и подготовка на санитарна топла вода, 
како и задоволување на потребите на електрична енергија во Република Македонија на 
подолг период. Притоа, когенеративното производство овозможува инклузивност на 
енергетскиот извор, што значи дека комбинираното производство на енергија не е 
ограничено и не зависи само од еден тип на енергетски извор (топлински пумпи, 
геотермална енергија, сончева енергија, биомаса, енергија од ветрот и др). 

 

  
Странски искуства при решавање на проблемите со аерозагадувањето со развој 
на централни топловодни системи 
 

Влијанието на примената на централните топловодни системи во намалувањето 
на штетните емисии во воздухот може да се види со пример од Стокхолм и неколку 
големи дански градови  на дијаграмите на сл. 9.1 и 9.2, од кои може да се види дека 
зголемувањето на процентуалната застапеност на централните топловодни системи е 
пропратено со константно намалување на емисиите на цврсти честички и сулфурни 
оксиди. 
 

 
 

Слика 9.1. Намалување на емисиите на цврсти честички и сулфурни оксиди поради 
зголемената примена (проширување) на централните топловодни системи во Стокхолм, 

Шведска од 1965-1990 год84 
 

                                                 
84 District Heating: Clean Heat for Urban Areas - Swedish Trade Council 
 



                                                                                                
 

248 
 

 
 

Слика 9.2. Намалување на емисии на TSP и PM10 поради пораст на централните топловодни 
системи во Данска од 1982-2006 год.85 

 
На дијаграмот на слика 9.3 е прикажано постигнатото и проектираното 

производство на топлинска енергија во најголемите градови во Данска. Интересен е 
фактот дека во градовите во Данска постојано се зголемува примената на централните 
топловодни системи и се истиснува примената на индивидуалните котли на гас за 
греење на објекти и овој тренд на зголемување се очекува да продолжи и во иднина. 

 

 
Слика 9.3. Пораст на примената на централните топловодни системи во Данска86 

 
 
Во наредниот текст е прикажана методологијата на „ECOHEATCOOL, Work 

package 3, Guidelines for assessing the efficiency of district heating and district cooling 
                                                 

85 The Danish Air Quality Monitoring Programme - Ministry for Environment of Denmark, 2006 година 
86 EuroHeat&Power English Edition Vol.62009 - Heat Plan Denmark, 2009 година 
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systems“87, каде што греењето се разгледува од макроенергетски аспект, односно 
земајќи го во предвид целиот пат на енергијата од примарното гориво, до крајниот 
корисник:  

„Кога се разгледуваат системите за греење/ладење, не смее да се ограничува 
само на крајните корисници каде што се троши енергијата. Потребен е детален пристап 
кој ги дефинира заштедите на енергија земајќи го во обзир целата верига на енергијата“.  

Врс основа на тоа е дефиниран факторот на примарни ресурси (primary resource 
factor - PRF) кој претставува однос на примарната енергија (енергија на горивата која не 
била предмет на никаква конверзија - нафта, гас, биомаса и др.) Qp и крајната 
испорачана енергија на крајниот корисник (грејниот објект) Qe. 

e

p

Q
Q

PRF =  

Колку е пониска вредноста на овој фактор, толку е потребно помалку гориво 
(примарна енергија) за производство на единица топлинска енергија предадена на 
крајниот корисник. Во табелата 9.3 се дадени вредностите на PRF за различни типови 
на греење87. 

Табела 9.3. PRF фактори за различни системи за греење 
 

Централен систем за греење PRF Индивидуални системи за греење PRF 
Когенеративни ТЕП на ПГ 0,5 Котел на ПГ 1,3 
Когенеративни ТЕП на јаглен 0,8 Котел на јаглен 1,5 
Биомаса 0,1 Котел на масло за горење 1,3 
Согорување на отпад 0,05 Електрично греење 2,5 
Масло за горење 1,3 Топлинска пумпа 0,9 

Од табелата 9.3 може да се види дека централните топловодни системи имаат 
значително подобар PRF фактор заради повисоката ефикасност и помалата 
потрошувачка на примарна енергија, во однос индивидуалните системи за греење, а 
поготово изразен е нискиот фактор кај когенеративното производство на 
електрична/топлинска енергија. 

Во оваа студија се земени во предвид и емисиите на CO2 определени со 
примена на едноставен и концизен параметар PRF=CO2. На тој начин се добиени 
вредностите за специфичните емисии на CO2 за различни системи за греење, 
прикажани во табелата 9.487. 

Табела 9.4. Специфични емисии на CO2 за различни системи за греење 
 

Централен систем за греење CO2 
g/kWh Индивидуални системи за греење CO2 

g/kWh 
Когенеративни ТЕП на ПГ 10 Котел на ПГ 260 
Когенеративни ТЕП на јаглен 270 Котел на јаглен 530 
Биомаса 30 Котел на масло за горење 350 
Согорување на отпад 20 Електрично греење 850 
Масло за горење 360 Топлинска пумпа 300 

 
  

                                                 
87 ECOHEATCOOL - Work package 3 - Guidelines for assessing the efficiency of district heating and district cooling 
systems - Ecoheatcool A Euroheat and Power 
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Слика 9.4. Емисии на CO2 за различни типови на греење 

 

Од оваа табела и слика се гледа дека централните топловодни системи имаат 
значително пониска вредност на специфичните емисии на CO2 по единица произведена 
енергија во споредба со индивидуалните системи за греење, вклучително системите за 
греење со топлински пумпи и индивидуални гасни котли. 
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10 КОЛЕКТИВНО СТАНБЕНО ГРЕЕЊЕ НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

10.1 Техно-економска анализа на системот за колективно станбено 
греење на природен гас 

 

Во овој систем се анализира систем со централна котларница, односно 
топлинска станица, во која е поставен котел (котли) на природен гас. Покрај котелот во 
топлинската станица е сместена целокупната мерно регулациона опрема. Воедно, 
потребно е да се предвиди централен оџак за одведување на продуктите од процесот 
на согорување. 

Притоа, исто како кај претходно наведените типови на греење, во предвид се 
земени следните трошоци: 

• инвестициски трошоци 
− трошоци за развој на дистрибутивна и приклучна мрежа; 
− трошоци за изградба и опремување на топлинска станица со 

котларница; 
− трошоци за изградба на внатрешна грејна инсталација; 
− трошоци за овозможување на технички услови за приклучок кон 

гасоводната дистрибутивна мрежа; 

• оперативни и експлоатациони трошоци 
− трошоци за потрошениот гас; 
− трошоци за потрошената електрична енергија на топлинската 

станица; 
− трошоци за одржување и инспекција на котловската постројка и 

оџаците. 

 

При развојот на градската гасоводна мрежа, во согласност со „Правилник за 
изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводи од ПЕ цевки до 4 bar 
(Министерство за економија, 2008 година)“ се користат полиетиленски цевки PE100 за 
работен притисок 4 barg и SDR (standard dimension ratio) од 11. Изборот на потребниот 
дијаметар е вршен во согласност со препорачаната брзина на струење, која според 
воспоставената инженерска пракса при проектирање на гасоводни системи изнесува 20 
m/s. Длабочината на поставување на цевките е 80 cm согласно „Правилник за изградба, 
одржување и безбедно функционирање на гасоводи од ПЕ цевки до 4 bar“, додека 
широчината на ровот е 30 cm, во согласност со сегашните технички минимални 
широчини за ископ со машинска механизација. Сите овие ставки во однос на 
проектирањето и изведбата на гасоводните водови и системи, како и нивно 
поставување во ровот се дадени како специфичен трошок при економската пресметка 
во моделот. 

Во табелата 10.1 се дадени цените на PE100 цевките користени за проектирање 
на дистрибутивната и приклучна гасоводна мрежа. 

На влез во објектот е неопходно да се инсталира мерно-регулациона станица, во 
која е вграден регулатор на притисок од 4 barg на 100 mbarg.   

Во секој објект е вграден протокомер и регулатор на притисок 100 - 20 mbarg со 
вкупна цена од 20% од цената на котелот. 
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Во табелата 10.2 се дадени цените на гасните котли земени во предвид при 
пресметка на потребните инвестициски трошоци во зависност од моќноста на котелот. 

Снабдувањето на котелот со природен гас би се вршело преку централниот 
дистрибутивен гасоводен систем. Треба да се нагласи дека при поставување на котел 
на природен гас потребно е да бидат задоволени одредени специфични прописи и 
правила од безбедносен аспект при работа со системи на природен гас. 

 Останатата инсталација во зградата е потполно идентична со претходно 
разгледуваните системи со заедничка топлинска станица/котларница. Тоа значи дека 
мора да постои централен вертикален цевен систем за развод на топла вода, преку кој 
се дистрибуира топлинската енергија до секое разводно ормарче од секој стан. Потоа, 
од разводното ормарче топлинската енергија се дистрибуира до секое загревно тело 
односно радијатор.  

 
Табела 10.1. Цени на PE цевки 

 
 

Табела 10.2. Цени на гасни котли во функција од топлинската моќност 

 
Дополнителна инвестиција е поставувањето на оџак, чија што специфична цена 

се усвојува 100 €/m.  



                                                                                                
 

253 
 

Карактеристично за системите за колективно станбено греење на природен 
гас е дека покрај инвестициските трошоци, постојат трошоци за одржување кои се 
постојани во текот на целокупниот експлоатационен период на системот. Во таа 
смисла, потребно е ангажирање на специјализирана компанија која ќе биде 
задолжена за следење, управување и одржување на системот. Просечно 
месечните трошоци за одржување на системот во кои покрај трошоците за 
компанијата се вклучени и трошоците за замена на одредени делови во текот на 
работниот/експлоатациониот период на системот се усвојува вредност за месечен 
трошок од 2 €/kW. Сепак, во пресметките не се додадени овие трошоци, иако тие 
се неизоставни трошоци за доверливо и безбедно функционирање на ваков систем. 

Ефикасноста на котлите е дефинирана на 92%30. Во усвоена ефикасност на 
гасните котли вметнати се и дополнителни загуби од 2% заради загубите во 
дистрибутивните и приклучни гасни линии колку што изнесува типично за ваков тип на 
дистрибутивни загуби.88 

При проектирањето на котларниците за објекти со релативно високи топлински 
оптоварувања се избираат повеќе котли чие што работење е каскадно регулирано. Ова 
се оправдува со фактот што доколку се одбере еден голем котел (на пр. за објект со 
моќност од 1.224 kW), неговата ефикасност на делумно оптоварување би била 
значително под усвоената ефикасност од 92%. Поради ова е направен избор на два 
котли од 600 kW кои придонесуваат за оптимизирање на работата на котларницата за 
работа во најефикасно подрачје. На овој начин дополнително се обезбедува одредена 
сигурност на котларницата од аспект на испад на еден котел на работа, другиот ќе биде 
во состојба делумно да ги задоволи потребите на потрошувачите. 

Значителен инвестиционен трошок кај овој систем за греење претставува 
изградбата и опремувањето на котларницата. Во согласност со „Правилник за 
техничките нормативи за проектирање, градење, погон и одржување на гасни 
котларници“, пропишани се минималните димензии и растојанија на опремата од 
внатрешните ѕидови (слика 10.1). 

 
Слика 10.1. Пропишани димензии на котелска просторија со котел на природен гас 

                                                 
88 http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/issues/natural-gas/case-studies/ 
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Покрај тоа, дефинирани се и типот на градба од аспект на огноотпорност и 
достапност за брз излез, потоа потребната опрема за детекција на гас како и потребна 
опрема за гаснење на пожар. Сите овие трошоци се сумирани, по што се добива 
вкупната цена на чинење на гасна котларница (табела 10.3). 

 

Табела 10.3. Цена на гасните котларници 

 
 
Внатрешната инсталација во објектот и становите е со исти параметри и 

димензии како кај централниот систем за топловодно греење. Предвиден е 
хоризонтален развод на топлоносителот со вертикали за секој стан.  

Во становите се предвидени 5 радијатори со инсталиран капацитет од 6 kW, кои 
се поврзани со вертикалите од објектот во ормарчето на станот. Радијаторите се 
избрани за температурен режим на работа од 80/60/20°С. Исто така треба да се 
предвиди дека покрај котларницата и целокупната опрема, потребен е и оџак кај 
постоечките, а и кaj новите згради. 

Дополнителни инвестициони трошоци кај овој систем се трошоците за 
овозможување на технички услови за приклучување кон гасоводниот дистрибутивен 
систем, (кој моментално не постои поради што искористена е постоечката тарифа од 
операторот на гасоводниот преносен систем ГА-МА) која изнесува 10 €/kW. 

Како главен оперативен трошок на овој систем е трошокот за набава на гасот. 
Цената на гасот е добиена на следниот начин: 

• 200 $/1000 Nm3 - вредност на гас на граница; 
• 1,04 - однос €/$; 
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• 2% - царина; 
• 25,883 €/1000 Nm3 - тарифа за пренос кон операторот на системот 

за пренос ГА-МА; 
• 100 €/1000 Nm3 - предвидена тарифа за дистрибуција и 

снабдување согласно „физибилити студија за развој на 
дистрибутивни мрежи на природен гас во Република 
Македонија/Физибилити студија за оправданост на концесија/ЈПП 
за развој на дистрибутивни мрежи на природен гас во Регион 1“ 

• согласно ова, крајната цена на гасот за домаќинствата изнесува 
322 €/1000 Nm3, односно 0,03372 €/kWh за гас со долна топлинска 
моќ од 33.040 kJ/Nm3. 
 

Дополнителни оперативни трошоци на системот за колективно станбено греење 
на природен гас претставува потрошената електрична енергија на пумпата во 
топлинската станица, која се плаќа по важечките тарифи за домаќинствата кои 
изнесуваат: 

• 2,78 МКД/kWh - ноќна тарифа за домаќинства; 
• 5,56 МКД/kWh - дневна тарифа за домаќинства; 

 
Експлоатациони трошоци при користење на овој систем се 2 €/m’ за чистење на 

оџаците што претставува обврска согласно „правилник за одржување во исправна 
состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно 
и водно греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и 
занаетчиски постројки“. 

Дополнителни експлоатациони трошоци во овој случај се издатоците за 
годишните инспекции на котлите, кои се во согласност со правилникот за техничките 
нормативи за проектирање, градење.  

При техно - економската анализа не е земен во предвид трошокот за 24-часовен 
надзор, контрола и регулација од надворешна специјализирана компанија, кој би 
изнесувал околу 400 €/месечно.  

Пример за техничките параметри кои што се инкорпорирани во моделот за 
греење со природен гас е дадена на следната слика  од која може да се видат 
потребните податоци за ангажиран конзум, бројот на објекти во усвоена површина на 
моделот, бројот на станови по спрат во објектот, усвоена моќност за гасните котли во 
станот, внатрешна инсталација, помошни елементи итн.  
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Слика 10.2. Технички параметри на систем за колективно станбено греење на природен гас 

 

Вака добиените влезни и пресметани податоци за системот за колективно 
станбено греење на природен гас се користат во пресметка на економски параметри. 
На следните слики може да се види изглед на табели за економски параметри, 
оперативнo - експлоатациони и економски пресметки дадени за пример со 32 објекти во 
анализираниот регион. 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
ПресметаноТоплинско оптеретување MW/km² 12 23 35 46 58 69 104 138
Вкупна Ангажирана моќност Pat kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Ангажирана моќност Pao kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Број на Објекти во Реон N Nº 32 32 32 32 32 32 32 32

ld m 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2 305,2

Должина на дистрибутивна цевка l d1 m 88,59 88,59 108,28 88,59 88,59 49,22 68,91 29,53

Должина на дистрибутивна цевка l d2 m 78,75 98,44 78,75 78,75 98,4375 98,4375 59,0625 118,125

Должина на дистрибутивна цевка l d3 m 137,81 59,06 59,06 39,38 39,38 78,75 78,75 39,38

Должина на дистрибутивна цевка l d4 m 59,06 39,38 39,38 39,38 39,38 39,38 59,06

Должина на дистрибутивна цевка l d5 m 19,69 39,38 19,69 19,69 19,69 19,69

Должина на дистрибутивна цевка l d6 m 19,69 19,69 19,69 19,69 19,69

Должина на дистрибутивна цевка l d7 m 19,69 19,69

Должина на конективни цевки lc m 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Должина на конективни цевки l c1 mm 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Должина на конективни цевки l c2 mm
Дијаметер на дистрибутивна цевка

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d1 mm 15 20 25 32 32 40 50 65

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d2 mm 15 15 20 25 25 32 40 50

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d3 mm 15 15 15 20 20 25 32 40

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d4 mm 15 15 15 15 20 25 32

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d5 mm 15 15 15 15 20 25

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d6 mm 15 15 15 15 20

Дијаметер на дистрибутивна цевка d d7 mm 15 15

Дијаметер на конективна цевка

Дијаметер на конективна цевка d c1 mm 15 15 15 15 15 15 15 15

Дијаметер на конективна цевка d c2 mm
Градежни трошоци за ископ на канали

Vdc m³ 73 73 73 73 73 73 73 73

Волумен на копање на канал за конекциска це Vcc m³ 307 307 307 307 307 307 307 307

Ангажиран Конзум

Ангажиран конзум за еден стан годишно Qacf kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Просечен број на спратови во објект Nf Nº 1 2 3 4 5 6 9 12

Nf n Nº 3 3 3 3 3 3 3 3

Ангажирана моќност на еден стан [60 m²] Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Вкупна потребна должина на цевки за вертик   Lv m 16,8 33,6 50,4 67,2 84 100,8 151,2 201,6

Број на вертикали по спрат Nv - 6 6 6 6 6 6 6 6

Број на хоризонтали по спрат Nh - 30 30 30 30 30 30 30 30

Вкупна потребна должина на цевки во станот Ntpf m 55 55 55 55 55 55 55 55

Број на Радијатори во Стан Nrf Nº 5 5 5 5 5 5 5 5

Број на радијаторски членови во Стан Nref Nº 48 48 48 48 48 48 48 48

Број на вентили во Стан Nv f Nº 14 12 12 12 12 12 12 12

Површина на котелска просоторија Shs m² 8,32 8,32 8,45 10,36 10,46 12,46 13,13 14,46

Моќноста на електрична пумпа во подстаница Pelp kW 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,13

Должина на дистрибутивна цевка

Волумен на копање на канал за дистрибутивн  

Просечен број на станови на спрат

Греење на 
природен гас со 
котларница во 

секој објект

TPGDS
Број на објекти

32
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Слика 10.3. Инвестициски параметри на систем за колективно станбено греење на 

природен гас 

 

 
Слика 10.4. Економски параметри на систем за колективно станбено греење на природен гас 

 
 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125
Специфична цена на дистрибутивна цевка

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd1 €/m 0,249 0,272 0,385 0,612 0,612 0,967 1,498 2,362

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd2 €/m 0,249 0,249 0,272 0,385 0,385 0,612 0,967 1,498

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd3 €/m 0,249 0,249 0,249 0,272 0,272 0,385 0,612 0,967

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd4 €/m 0,249 0,249 0,249 0,249 0,272 0,385 0,612

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd5 €/m 0,249 0,249 0,249 0,249 0,272 0,385

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd6 €/m 0,249 0,249 0,249 0,249 0,272

Специфична Цена на дистрибутивна цевка Cd7 €/m 0,249 0,249

Специфична цена на конекциска цевка Cci €/m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Специфична цена на градежни работи за Дистрибутивна Цевка Cad €/m³ 10 10 10 10 10 10 10 10

Специфична цена на градежни работи за Конекциска Цевка Cac €/m³ 10 10 10 10 10 10 10 10

Вкупна Цена на Дистрибутивна линија Ctd € 808,49 810,50 824,92 852,14 854,81 891,04 971,24 1071,15

Вкупна Цена на Конективна линија Ctc € 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27 3391,27

Моќноста на Котел на гас kW 37,3 37,3 54,8 80,3 100 121,7 200 250

Цена на Котел на Гас во Објект € 1700 1700 1900 2900 3492 4100 4508 4781

Ефикасност на котелот 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Останати трошоци € 340 340 380 580 698,4 820 901,6 956,2

Вкупна цена на топлинска подстаница Cthsp € 4100 4380 4900 6380 7370,4 8380 9709,6 10877,2

Цена на оџак €/m 100 100 100 100 100 100 100 100

Специфична цена на вертикали Civp €/m 5,60 6,78 7,84 8,37 9,06 9,52 10,64 11,74

Цена на радијаторски членови Crhe €/член 14 14 14 14 14 14 14 14

Цена на вентил за радијатор Crv € 5 5 5 5 5 5 5 5

Цена на помошни елементи во стан Caer € 330 330 330 330 330 330 330 330

Специфична цена на цевки во стан Cipf €/m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Цена на просторот за топлинска подстаница Chsa € 450 450 450 450 450 450 450 450

Височина на спрат hf m 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Број на спратови Nf - 1 2 3 4 5 6 9 12

EPGDS
Број на Објекти во Реон

32

Греење на 
природен гас со 
котларница во 

секој објект

Топлинско оптеретување 10 20 30 40 50 75 100 125

Енергија

Инвестициони трошоци во еден стан - Миграција Cinv €/стан 1410 752 559 543 500 473 365 306
Сумарни трошоци во еден објект € 4100 4380 4900 6380 7370,4 8380 9709,6 10877,2

Сумарни трошоци во еден реон € 135400 144362 161016 208403 240099 272442 315070 352533

Сумарни трошоци за еден реон € 362330 479679 607677 792039 935638 1107246 1492645 1885847
Сумарни трошоци за еден објект € 11192 14859 18858 24619 29106 34468 46509 58793

Вкупни трошоци за дистрибутивни и конективни линии € 4200 4202 4216 4243 4246 4282 4363 4462

Вкупни трошоци за вертикали во објект € 94 228 395 563 761 960 1609 2367

Вкупни трошоци за котелска просторија € 3744 3744 3803 4662 4707 5607 5909 6507

Вкупен трошок за котел и котелска опрема € 4100 4380 4900 6380 7370 8380 9710 10877

Вкупен трошок во хоризонтала за стан € 83 83 83 83 83 83 83 83

Вкупен Трошок за радијатори, помошни елементи и вентили во стан € 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002

Вкупен Трошок за вертикали и хоризонтали во објектот € 342 723 1138 1553 1999 2445 3837 5337

Вкупен трошок за сите станови во објектот

Инвестициони трошоци - Нови

Трошоци во еден стан

Инвестициони трошоци во еден стан Cinv €/стан 3834 2558 2170 2123 2009 1982 1788 1697

Ангажирана моќност во еден стан Pa kW 6 6 6 6 6 6 6 6

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481 6481

Годишен трошок за енергија во еден стан Cef €

Годишни потреби за природен гас nm³ 738 738 738 738 738 738 738 738

Трошоци во еден објект

Инвестициони трошоци во еден објект Cinv €/ објект 11503 15350 19530 25471 30139 35681 48265 61093

Ангажирана моќност во еден објект Pa kW 18 36 54 72 90 108 162 216

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 19443 38886 58329 77772 97215 116658 174987 233316

Годишен трошок за енергија во еден објект Cef €

Годишни потреби за природен гас nm³ 2213 4426 6639 8852 11065 13278 19917 26555

Трошоци во еден реон

Инвестициони трошоци во реон Cinv €/реон 362330 479679 607677 792039 935638 1107246 1492645 1885847

Ангажирана моќност во Реонот Pa kW 576 1152 1728 2304 2880 3456 5184 6912

Годишни потреби за топлинска енергија Qa kWh 622176 1244352 1866528 2488704 3110880 3733056 5599584 7466112

Годишен трошок за енергија во Реонот Cef ден

Годишни потреби за природен гас nm³ 70814 141629 212443 283258 354072 424887 637330 849774

Инвестициони трошоци за еден стан € / стан 3834 2558 2170 2123 2009 1982 1788 1697

ECGDS
Централен систем на 
гас со котларница во 

секој објект
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 10.5. Оперативно-експлоатациони параметри на систем за колективно станбено 

греење на природен гас 

 
Добиените резултати во економската анализа потоа се користат за пресметка на 

нето сегашна вредност во период од 25 година, при што за почетната година се внесени 
инвестициони трошоци потребни за секоја од матриците на топлинските оптоварувања 
и бројот на објектите. Резултати од анализата за економската исплатливост за 32 
објекти се прикажана на сликата 10.6. 

Резултати од споредбената анализа на економската исплатливост помеѓу  
систем за колективно станбено греење на природен гас и систем за централно 
топловодно греење во период од 25 години се прикажани во табелата 10.4. 

Деталната анализа покажува заштеда од скромни 3 – 14% во целокупната 
разгледувана временска рамка од 25 години доколку се одбере систем за колективно 
станбено греење на природен гас. Од приказот долу може да се заклучи дека пониските 
почетни трошоци за развој на подземната инфраструктура, не ги оправдуваат 
значително повисоките инвестициски трошоци по kW инсталирана моќност на опремата 
за производство на топлинска енергија, поради што овој систем не се препорачува за 
развој во регионите каде е техноекономски оправдан развојот на централното 
топловодно греење. 

Тука уште еднаш се посочува на фактот дека со повторното приклучување на 
исклучените граѓани од централниот топловоден систем, износот на услугата на 
централниот топловоден систем ќе се намали за 10%, што подразбира ефективно 
губење на и онака минорната предност системот за колективно станбено греење на 
природен гас во споредба со централниот топловоден систем. Со комплетно 
искористување на постоечкиот капацитет на централниот топловоден систем, цената на 
услугата ќе се намали за 25% што дополнително ќе ја зголеми техно - економската 
оправданост на централното топловодно греење, наспроти колективното станбено 
греење на природен гас. 

 

 

Усвоено Топлинско оптеретување MW/km² 10 20 30 40 50 75 100 125

Оперативни и Експлоатациони трошоци

Трошоци за чистење на оџаци €/Annual 5 10 14 19 24 29 43 58

€/Annual 270 270 270 270 270 270 270 270

Одржување на внатрешна инсталација на објектите €/Annual

Цена на електрична енергија останати ден/kWh 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68

Вкупно потребна Електрична енергија за котел и Електрична Пумпа kWh/Annual 33 65 98 131 163 196 294 392
Вкупно потребна Електрична енергија за котел и Електрична Пумпа €/Annual 5 9 14 18 23 28 42 55

Цена на природен гас €/kWh 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033

Инспекција на Котел и Котелска опрема

OEPGDS
Централен систем на 

гас со котларница
Број на Објекти во Реон

32
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Слика 10.6. Пресметка на економска исплатливост на систем за колективно станбено греење 

на природен гас 

  

 
Слика 10.7. Споредба помеѓу колективно станбено греење на природен гас и централно 

топловодно греење 

 
Се забележува дека компаративната матрица се базира на моментална и 

комплетна имплементација на овој тип на греење, наместо постоечкиот централен 
топловоден систем, што е практично невозможно. 

Во реалност ќе има само парцијална миграција на постоечките корисници од 
системот за централно топловодно греење кон системот за колективно станбено греење 
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разлика во однос на нето-сегашната вредност на централен вреловоден систем

топлинско оптоварување [MW / km²]
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на природен гас, што би довело до значително повисоки трошоци за корисниците на 
овој систем. Со оглед на таквата ситуација, компаративната матрица е само делумно 
валидна и виртуелната конкурентност на системот за колективно станбено греење на 
природен гас се поништува. Покрај тоа, ова ќе доведе до влошување на постоечкиот 
систем за централно топловодно греење поради фактот што системот ќе стане поскап 
за корисниците кои ќе останат приклучени на него. 

За инфраструктурни системи за кои се потребни големи капитални трошоци, како 
системот за централно топловодно греење и системот за колективно и индивидуално 
станбено греење на природен гас, не е препорачливо да се ставаат во конкурентска 
улога поради фактот што ќе дојде до постоење на два система кои претставуваат 
неприродна конкуренција89, и чиј капацитет е несоодветно искористен. 

Во продолжение се наведени главните фактори поради кои системот за 
колективно станбено греење на природен гас не се препорачува за понатамошно 
развивање во подрачјата каде се предвидува развој на централниот топловоден систем 
согласно оваа студија. 

 

10.2 Безбедносни ризици при користење на природен гас во системите за 
индивидуално и колективно станбено греење 

 

Гасот е гориво чија распространетост и разгранетост на голем број водови, 
прогресивно ја зголемува опасноста од сериозни последици како резултат на негово 
протекување. Ова може да се заклучи како од честите несреќи предизвикани од 
употребата на гасот, така и од годишните извештаи на релевантни институции во 
држави со големо и долго искуство во широката примена на гасот. 

Во продолжение се презентирани резултати од извештај од PHMSA (US 
Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration), во кој 
е направен историски преглед на годишните несреќи случени во гасните дистрибутивни 
системи во САД, проследено со информации за човечки жртви, повреди, финансиски и 
други последици од овие несреќи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Regulation and planning of district heating in Denmark - Danish Energy Agency 
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Табела 10.4. Инциденти во гасни дистрибутивни системи во САД 

 
 

Преку дијаграмите на сликите 10.8 - 10.10 е даден преглед на број на повредени 
лица и смртни случаи поради инциденти од гасни дистрибутивни системи.  

 

 
Слика 10.8. Историјат на инциденти поврзани со гасоводен дистрибутивен систем во САД 
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Слика 10.9. Историјат на жртви поради инциденти во гасни дистрибутивни системи во САД 

 

 
Слика 10.10. Историјат на повреди поради инциденти во гасни дистрибутивни системи во САД 

 

Во табелите 10.6 и 10.7 се дадени податоци од извештај направен од страна на 
француското Министерство за екологија, морски ресурси и енергија90, за инциденти 
поврзани со примена на гасни горива, како и број на повредени лица и смртни 
случаеви поради користење на гасни горива. 

 

Табела 10.5. Инциденти поврзани со примена на природниот гас во Франција 

 

                                                 
90 Accident study findings on household uses of gas - F French Ministry of Environment, Energy and the Sea 
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Табела 10.6. Број на повредени лица и смртни случаи поради користење на гасни горива во 
Франција 

 
 

Сличен извештај е изработен и од Одделот за трговија и енергетска сигурност 
од Владата на Западна Австралија (слика 10.11)91 

 

 
Слика 10.11. Преглед на инциденти во Западна Австралија во гасоводни дистрибутивни 

системи, сведено на милион жители 

 

На сл. 10.12 е даден преглед на бројот на повредените лица во овие несреќи. 

                                                 
91 Gas Incident Safety Report Western Australia 2012 - 2013 - Governent of Western Australia, Department of 
Commerce EnergySafety  
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Слика 10.12. Историјат на сериозни повреди сведени на милион жители во гасоводни 

дистрибутивни системи во Западна Австралија 

 

На крајот е прикажан и тренд на сериозни незгоди кои се случиле во Иранскиот 
систем за гас во дефинираниот период. Треба да се напомене дека Иран е третиот 
најголем произведувач и потрошувач на природен гас во светот, со удел на 
домаќинствата од 50% во вкупната потрошувачка. Иранскиот систем за гас е изграден 
во 60-тите години на 20-тиот век што претставува релативно големо искуство во 
управувањето со вакви системи. 

 

 
Слика 10.13. Графички приказ на сите сериозни инциденти во иранскиот гасоводен систем во 

период од 1991 - 2010 
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Од горенаведеното може да се заклучи дека високоразвиени држави со огромно 
искуство и култура во раководењето и користењето на гас во домаќинствата, имаат 
голем број инциденти поврзани со споменатиот ризик со сериозни последици како 
резултат на негово протекување. Колку е честа и практично неизбежна појавата на 
протекување на гас во дистрибутивните системи најубаво може да се види од 
приложените мапи на најдени протекувања во разни градови во САД во текот на една 
година92. 

 

 
Слика 10.14. Протекување на природен гас во дистрибутивен систем во градот Арлингтон - 

САД 

 

                                                 
92 http://www.heetma.org/squeaky-leak/natural-gas-leaks-maps/ 
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Слика 10.15. Протекување на природен гас во дистрибутивниот систем во градот Актон - САД 

 

 
Слика 10.16. Протекување на природен гас во дистрибутивен систем во градот Бостон - 

САД 
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Наспроти наведените податоци за ризикот кој со себе го носи широкоразвиена 
потрошувачка на природен гас (т.е., развивање на дистрибутивен гасоводен систем), 
Европската Агенција која врши евиденција на несреќите во системите за пренос на гас 
EGIG 93 (European Gas pipeline Incident data Group), пријавува 5-годишен просек од 0,16 
инциденти годишно на 1.000 km гасоводна мрежа. Доколку оваа вредност се аплицира 
на постоечката гасоводна преносна мрежа во Македонија која изнесува околу 125 кm94, 
би се добила вредност од 0,02 сериозни инциденти годишно. 

 
Слика 10.17. Графички приказ на појава на примарни испади во европските гасни 

преносни системи 
 
 
 

10.3 Последици од прекини во снабдувањето со гас  
 

Системот за индивидуално и колективно станбено греење на природен гас е 
релативно енергетски несигурен поради фактот што нема технички можности за 
редундантност на изворот на топлина во случај на прекин со испораката на гас. Како 
систем кој е ексклузивен, не е возможно користење на гасоводот за алтернативни 
горива. Ова значи дека во случај на прекин со испораката на гас (кој во моментов се 
испорачува само преку еден споен гасовод со Република Бугарија), граѓаните ќе немаат 
алтернативен извор на енергија.32  

Вакви прекини во снабдувањето со гас воопшто не се ретки или невозможни 
сценарија. Во изминатите 10-тина години такви прекини се случија во неколку наврати 
(2004 година, 2009 година, 2012 година). Во согласност со Извештајот на Европската 
Комисија од 2014 година, најзасегнати држави во случај на прекин на испораката на гас 
од Русија кон Европа би биле Македонија, БиХ, Бугарија и неколку останати држави 

                                                 
93 Gas Pipeline Incidents - EGIG 9th Report on the European Gas Pipeline Incident Data Group (period 1970-2013) 
94 http://www.gama.com.mk/Default.aspx?id=eeb3defa-4a1a-433e-bd03-07e77921368c 
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означени на сл. 10.18. Во случајот на Македонија, би останале 100% без алтернативен 
извор на гас. 

 
Слика 10.18. Графички приказ на поделба на прекин на снабдување со природен гас 

  
Во случај на широкоразвиен дистрибутивен гасоводен систем, ова би значело 

нагло преориентирање на населението на ефтини неефикасни електрични греалки, 
односно огромни шокови за електроенергетскиот систем на земјата, т.е. нешто слично 
на ситуацијата во 2012 година кога беше објавена кризна електроенергетска состојба95 
со мерки за штедење на потрошувачката на електрична енергија во државата. 

Наспроти системот за колективно станбено греење на природен гас, 
централниот систем за топловодно греење е инклузивен систем, кој покрај тоа што 
овозможува примена на секаков тип на горива (биомаса, топлински пумпи, сончева 
енергија итн.), има законска обврска за резервно гориво во топланите, т.е. топланите 
треба да поседуваат законска резерва на мазут доволен за 15 дена непрекинато 
работење при најнеповолни временски услови. 

 

10.4 Влијание врз околината 
 

Системот за колективно станбено греење на природен гас автоматски 
подразбира изградба на голем број мали котларници со неможност за постојан 
мониторинг и правовремена дијагностика на евентуални технички проблеми. Самото 
тоа што во погон ќе бидат огромен број мали котларници, излезните гасови кои ќе бидат 
дисперзирани на мала површина низ целата територија на градот, ќе бидат без или со 
мала можност за контрола, за разлика од индустриски софистицираните системи за 
излезни гасови со постојан мониторинг, кои се применливи кај централизираниот систем 
за топловодно греење. Во вакви случаи, лошото согорување на гасот што е неминовна 
појава доколку не се остварува правилно одржување на котелските постројки, доведува 
до емисија на многу штетни гасови. Доколку на ова се надоврзе и претходно 
споменатиот факт за прогресивно зголемување на опасноста од протекувања 

                                                 
95 http://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/?q=node/299 
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предизвикани од широкообемна потрошувачка на гас (т.е. развој на дистрибутивен 
систем), се доведува во прашање еколошката смисла на развој на гасоводен 
дистрибутивен систем, особено во деловите од градот каде што веќе има развиена 
топловодна мрежа. 

Метанот како главна компонента на природниот гас (метанот учествува со околу 
95-98% во составот на природен гас) претставува многу опасен стакленички гас доколку 
се испушта во атмосферата без негово согорување. Имено, метанот во првите две 
децении по испуштањето во атмосферата има 84 пати поголем потенцијал за96 
глобално затоплување (Global Warming Potential-GWP), односно CH4 e 84 пати 
поинтензивен стакленички гас во однос на јаглерод диоксид97. За подобра 
визуелизација, влијанието на несогорен CH4 во САД во 2015 година врз 
интензивирањето на ефектот на стаклена градина е еднакво на ефектот на половина 
од автомобилите во САД. Дополнително се наведува дека несогорениот природен гас е 
причинител за околу 25% од негативните последици врз глобалното затоплување. 

Како што е наведено, ефектот врз глобалното затоплување на CH4 во однос на 
СО2 е 84-пати поинтензивен во првите 20 години, а 20-34 пати поинтензивен во период 
од 100 години. Вкупната емисија несогорен метан (природен гас) може да ги поништи 
придобивките од намалувањето на емисијата на CO2 поради неговото користење како 
топлински извор98. 

Ваквиот систем е ексклузивен од аспект на можни применливи примарни горива, 
што ја елиминира можноста за примена на обновливи извори на енергија (сончева 
енергија, био-маса, топлински пумпи), наспроти централниот систем за топловодно 
греење, кој е инклузивен за сите типови на гориво, вклучувајќи и обновливи извори на 
енергија. 

 

10.5 Осврт кон некои стратешки енергетски документи 
 

Наспроти усвоените стратегии за интеграција на производството на електрична 
и топлинска енергија преку изградба на когенеративни централи со се поголема 
имплементација на обновливите извори на енергија, развојот на гасоводен 
дистрибутивен систем го прави токму спротивното, односно ја уништува можноста за 
истовремено решавање на проблемот со производство на електрична и топлинска 
енергија и креира инклузивен систем кој е некомпатибилен со било кое друго гориво или 
обновлив извор на енергија. Во продолжение е даден краток преглед на усвоени 
стратегии каде акцент се става на когенеративно производство при се поголем 
имплементација на обновливи извори на енергија: 

 
i) An EU Strategy on Heating and Cooling - European Commission; 
ii) EU Directive 2010/31 - European Union; 
iii) Heat RoadMap 1 and 2 and Horizon 2020 STRATEGO - European Union; 
iv) District energy in cities-Unlocking the Potential of Energy Efficiency and 

Renewable Energy - United Nations Environment Programme; 
v) Executive Order 30.08.2012-Accelerating Investment in Industrial Energy 

Efficiency - White House; 
vi) Technology and the future of cities - Executive Office of the President, 

                                                 
96 https://www.edf.org/methane-other-important-greenhouse-gas 
97 envifonmental defense fund - Methane research 
98 Direct measurements show decreaseing methane emisions from natural gas local distribution systems in the 
United States of America - Washington State University 
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President’s Council of Advisors on Science and technology, White House; 
vii) The Future of Heating: A strategic framework for low carbon heat in the UK - 

UK Department of Energy and Climate Change; 
viii)The future of heating: meeting the challenge - UK Department of Energy and 

Climate Change; 
ix) Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (CHP act) - Federal Ministry of Economic 

Affairs and Energy of Germany; 
x) Linking heat and electricity systems“ - International Energy Agency; 
xi) На крај се нагласува дека ориентирањето кон когенеративното 

производство е дефинирано како приоритет и во „Националната 
стратегија за Механизмот за чист развој за првиот период на обврски 
според Протоколот од Кјото 2008 - 2012“ - Министерство за животна 
средина и просторно планирање. Дефинирани приоритети во оваа 
Стратегија се72: 
(1) рехабилитација на големите електрични централи, 
(2) замена на актуелното користено гориво во индустриските топлани со 

природен гас (ова е веќе извршено во Скопје и речиси сите 
индустриски топлани користат природен гас наместо мазут) 

(3) изградба на когенеративни постројки за централно топловодно 
греење со рехабилитација на системите за централно греење во 
Скопје и Битола, 

(4) подобрување на енергетската ефикасност во индустријата, 
(5) изградба на хидроцентрали, 
(6) изградба на системи за користење на геотермална енергија. 

 
Дополнително, во „Стратегијата за развој на енергетиката во Република 

Македонија до 2030 година“ - Министерство за економија на Македонија65, предвидена 
е изградба на големи когенеративни постројки. 

 

10.6 Други важни аспекти 
 
Покрај горенаведените главни фактори кои сугерираат потреба од добро 

обмислен развој на гасоводен дистрибутивен систем, постојат и следните потенцијални 
последици доколку неконтролирано се имплементира идејата за дистрибутивен систем 
во Скопје: 

• Отежнатост за оптимизирање на процесот на производството поради 
неможноста од постојан надзор: 

- Работата на индустриските котларници е под постојан човечки 
надзор и нејзината работа и правилно функционирање вообичаено е 
мониторирана со софистицирана мерна и заштитна опрема. Кај системот за 
колективно станбено греење на природен гас ќе биде неопходна изградба на 
голем број мали котларници кои ќе бидат без (или со ограничена) можност за 
постојан човечки надзор, поради што е реално да се очекува дека нивните 
работни параметри (од аспект на ефикасност и доверливост) со тек на време 
ќе се влошуваат. Тука, уште еднаш читателот се упатува на истражувањето 
за реалната измерена ефикасност на гасните кондензациски котли во Велика 
Британија (просечно до 92% земајќи ја долната топлинска моќ)30; 

• Реално очекувани проблеми од заедниците на станари на објектите од 
аспект на обезбедување на трошоци за одржување на котларниците: 
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- Имајќи ја во предвид постоечката состојба во државата од аспект на 
обезбедување на финансиски средства за основно одржување на станбените 
објекти од страна на заедниците на станари, реално е да се очекува дека 
одржувањето (превентивно, тековно и хавариско одржување) на големиот 
број мали котларници ќе биде заложник на добрососедските и другите односи 
во станбените објекти; 

• Неопходност од обемна, а можеби и невозможна модификација на цели 
објекти кои би биле преадаптирани за системот за колективно станбено 
греење на природен гас: 

- Греењето на гас е дефинирано со строги правилници и прописи од 
аспект на: соодветно отстранување на излезните гасови што се продуцираат 
во процесот на согорување, неопходни просторни димензии на котларниците 
и поставеност на самите котларници, потребна опрема во котларниците итн. 
Во ситуација кога Скопје е во голема мера изграден градски простор, 
неисплатливо, а во многу случаи и невозможно би било преадаптирање на 
цели станбени објекти за греење на гас (изградба на оџаци наместо 
сегашните вентилациони отвори, сместување на котларницата во простории 
со пропишани димензии или на покрив/одвоен објект во зависност од 
височината на зградата, обезбедување на приклучок кон ЕВН, водовод и 
соодветна противпожарна опрема во котларницата...); 

• Неопходност од огромни градежни зафати во градот поради 
моменталната слаба развиеност на гасоводната мрежа: 

• Оправданиот сомнеж на потрошувачите кон широката употреба на гас 
поради реалните безбедносни ризици кои постојат кај сите гасоводни 
системи; 

        - Ова значи дека приклучувањето на потрошувачите на системот 
за колективно станбено греење на природен гас би одело бавно и 
инертно, поради што ќе дојде до одолговлекување на повратот на 
неговата инвестиција, како и појава на два неприродни конкуренти 
(централниот топловоден систем и системот за колективно станбено 
греење на природен гас) чии потенцијали ќе бидат делумно 
искористени и ќе се одликуваат со намалена ефикасност. 
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11 СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА  ПОДГОТОВКА 
НА СТВ И ПРИМЕНА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
11.1 Потреба за изработка на студијата 

 

Основната цел на оваа студија, да се утврди дали има економска оправданост и 
дали ќе има клиенти за да се понуди нова услуга на отворениот енергетски пазар во 
Скопје, снабдување со санитарна топла вода на становите (а и институциите, ако имаат 
потреба). 

Дрвото (биомасата), како енергент за производство на санитарна топла вода, за 
градски услови, не е разгледувано како конкурентска опција на централизираното 
снабдување со топлинска енергија, заради неповолните еколошки влијанија, 
анализирани во претходните поглавија. 

При подготовката на оваа анализа појдовно прашање на кое треба да се даде 
одговор, или повеќе одговори е: 

 Дали количината на испорачана топлинска енергија на сегашниот 
централизиран топловоден систем може да се зголеми со воведување на 
оваа нова категорија на услуги – централизирано снабдување со санитарна 
топла вода? 

 

 Кои се предностите за клиентите и општеството од оваа услуга? 
 

 Кои се пречките кои треба да се надминат/разрешат за да се реализира 
оваа идеја?! 

При тоа треба да се земат во предвид неколку влијателни фактори кои ја 
оправдуваат или негираат оправданоста на едно вакво решение: 

1. Дали вакво решение е технички остварливо или е потребно да се комбинира 
со други енергенти за да може да биде прифатливо? 

 

2. Кои се основните предности на централизираното во однос на 
индивидуалното снабдување со санитарна топла вода? 

 

3. Дали цената на санитарната топла вода од овој систем ќе биде пониска во 
споредба со други системи системи – електрична енергија и природен гас. 

 
 

4. Дали инвестицијата во новиот систем ќе биде покриена во разумен 
временски рок со пониската цена? 

 

5. Дали централизираното снабдување со санитарна топла вода е еколошки 
поповолно за околината во споредба со конкурентите? 

 

6. Дали е потребно да се формира нова организациска единица за да се 
овозможи реализација на ваквите проекти (ЕСКО систем)? 

 

7. Кои предуслови може да придонесат овој систем да биде економски 
поприфатлив во споредба со конкурентите: 

 

-  Вградување на сончеви колектори. 
 

-  Данок за загадувачите пропорционално на количината на создаден и 
емитиран јаглероден диоксид. 
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-  Законска обврска за новопроектирани објекти. 
 

11.2 Снабдување со топлинска енергија за подготовка на СТВ  
 

11.2.1 Обезбедување на СТВ – актуелна состојба и перспективи 
 

Снабдувањето на домаќинствата со санитарна топла вода (СТВ) на територијата 
на централното подрачје на градот Скопје се остварува во најголем дел преку 
електрични бојлери со волумен од 10 литри (кујнски бојлерчиња) и со 60 до 80 литри 
(бојлери сместени во купатилата). Во помал процент дел од домаќинствата користат 
проточни бојлери, но тие се во мал број и сместени во високо урбанизираните средини.  

Главниот енергент кој се користи за подготовка на топла вода е електричната 
енергија, иако има мал процент на корисници кои користат загревање на санитарна 
топла вода преку централниот систем за греење во сопствениот објект (системи за 
греење кои како енергенти користат дрво, пелети, топлинска пумпа). Во последните 
десетина години се појавуваат се повеќе корисници на системите за загревање на СТВ 
со сончеви термални колектори. 

Во скоро сите случаи (освен кај проточните бојлери), загревањето на топлата 
вода се врши во системи кои се акумулациони, односно се применува временски 
разграничено загревање и користење на СТВ.  

Основната потрошувачка на топла вода во домаќинствата е за потребите за:  

• бањање/туширање, 
 

• миење/хигиена на раце/лице, користење на биде, 
 

• миење на садови после оброците. 
 

Анализата е направена при усвојување на мерна единица – едно домаќинство. 
На потрошувачката на топла вода, која би се обезбедувала централизирано, негативно 
влијае бројот на машини за миење на садови кои што имаат во себе интегриран систем 
за загревање на водата, во зависност од избраниот програм. Со други зборови 
базичното влијание на големината на потрошувачката на санитарна топла вода е од 
бојлерите за подготовка на топла вода, додека машините за перење алишта и садови 
немаат чувствително влијание. Во скопскиот регион се евидентирани 25122 машини за 
миење садови (Потрошувачка на енергенти во домаќинствата, 2014, Државен завод за 
статистика, шифра 6.4.15.03). Од основен интерес за Скопскиот регион се следниве 
информации прикажани во табела 11.1. 

 
Табела 11.1. Корисни информации за Скопскиот регион 

 

Опрема Единици 

Број на домаќинства во Скопски регион 161.841 

Корисници приклучени на централниот топловоден систем  59.687 

Активни корисници на централниот топловоден систем 46.559 

Централно греење со заедничка  котлара  во  колективна станбена зграда 1.380 

Централно греење со  инсталација и котел во станот 6.589 
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Kлима уреди и клима-уреди (инвертери), основен систем за греење 29.923 

Електрични бојлери 516.36199 

Проточен електричен бојлер 14.762 

Електричен бојлер  со инсталација од парното греење 9.108 

Електричен бојлер  комбиниран на сончева енергија 10.953 

Електричен бојлер во кујна 214.810 

Машина за миење садови – Скопски регион 25.122 

 
 

11.2.2 Појдовни услови 
 

За да може да се насочи анализата кон зададената цел и да се обебедат насоки 
за дејствување, и евентуално инвестирање, најнапред се дефинирани почетните 
услови. Резултатите при сите анализи се цврсто врзани, зависат од почетните услови. 
При нивно менување и разултатите /заклучоците се менуваат. 

Основни услови за анализа ги усвојуваме врз основа на податоци од техничката 
пракса, од техничката литература и препораките за проектирање на инсталации, 
навиките на потрошувачите и пазарните услови. При тоа се дефинира основната 
единица за анализа, количината на потребна топла вода за таа единица, потребната 
енергија за задоволување на тие потреби, цената на енергијата, висината на 
потребната инвестиција за реализација на поставената цел.  

 

11.2.2.1 Потрошувачка на санитарна топла вода според литературни извори 
 

Определувањето на потрошувачката на санитарна топла вода (СТВ) во 
домаќинствата и различните институции е разработена во повеќе наврати во научната 
литература со цел димензионирање на системите за подготовка на истата. Во најмала 
мерка, податоците се менуваат зависно од поднебјето во кои се извршени определени 
испитувања, како и од целните групи кои се опфатени со истражувањето.  

Еден од најчувствителните елементи кои влијаат на економичноста на системот 
за производство на санитарна топла вода е количината на топла вода која се троши за 
потребите на една фамилија.  

Анализата ја спроведуваме со мерна единица домаќинство, затоа што на тој 
начин се врши и приклучување кон системот за централно снабдување со топлинска 
енергија. При потребата од дополнителни инвестиции приклучокот е на објектот и 
станот во објектот, без обѕир на бројот на членовите на фамилијата. 

Но од друга страна бројот на членовите на домаќинството, нивната возраст, 
дејност и навики многу влијаат на потрошувачката на енергија за подготовка на топла 
вода. 

                                                 
99 Податоците кои следат подоле се однесуваат на ниво на Република Македонија 
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Од овие причини, како мерна единица за потребите на оваа анализа се зема 
домаќинство со просечен број на членови 3,7 во согласност со податоците од Заводот 
за статистика. 

При пресметката на потрошувачката на СТВ, во изминатите години како 
референтни податоци се користени податоците кои се приложени во прирачникот за 
проектирање на системи за греење, климатизација, санитарна топла вода и ладилна 
техника кој се занимава со оваа проблематика како „Греење и климатизација – со 
подготовка на топла вода и ладилна техника“ (Rehnagel, Sprenger, Henman. Grejanje i 
klimatizacija – sa pripremom potrosnje vode i rashladnom tehnikom, Beograd, 1987) Во оваа 
литература, приложените податоци за потрошувачка на санитарна топла вода (табела 
11.2)  се доста високи во споредба со просечните дневни потреби. 

Во таа насока, истражувањето на Институтот за одржливи технологии (AEE - 
Institute for Sustainable Technologies - AEE INTEC) насловено како “Dimensioning of 
domestic hot water systems” не навлегува премногу во поединечните категории на 
потрошувачка на санитарна топла вода, но прикажува три претпоставени потрошувачки 
(мала, средна и голема) на СТВ по член на домаќинство врз основа на кои може да се 
изврши димензионирањето на системите за подготовка на топла вода (табела. 11.3).  

 
Табела 11.2. Потрошувачка на топла вода и температури на СТВ во домаќинствата (Греење и 

климатизација – со подготовка на топла вода и ладилна техника) 
 

Потрошувачко место 
Количина за 

една употреба 
литри 

Температура 
 

oC 

Времетраење 
 

min 

Испусен вентил  

DN 10, полуотворен 5 40 1 

целосно отворен 10 40 1 

DN 15, полуотворен 10 40 1 

целосно отворен 18 40 1 

DN 20, полуотворен 25 40 1 

целосно отворен 45 40 1 

Мијалници за садови  

едноделни 30 55 5 

дводелни 50 55 5 

Мијалници  

само за миење на раце 5 35 1,5 

мијалник 10 35 2 

мијалник, едноделен 15 40 3 

мијалник, дводелен 25 40 3 

Кади за бањање  

мали (големина 100) 100 40 15 

средни (големина 160) 150 40 15 
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големи (големина 180) 250 42 20 

Туширање 50 40 6 

Када за седење 50 40 4 

Биде 25 40 8 

Вкупна потрошувачка 
(60 оC) 

 

мали потреби 10-20 l/den, по човек 

поголеми потреби 20-40 l/den, по човек 

најголеми потреби 40-80 l/den, по човек 

 

Според овој материјал, ниската потрошувачка на СТВ е својствена за јужните 
делови на континентот кои имаат значително поголемо озрачување со сончева енергија, 
додека средната и големата потрошувачка на СТВ е својствена за централните и 
северните земји. 

 

Табела 11.3. Потрошувачка на СТВ според извештајот на Институтот за одржливи технологии 
(AEE - Institute for Sustainable Technologies - AEE INTEC, http://www.aee-

intec.at/index.php?lang=en) 
 

Објект 
Мали 
потреби 

Средни 
потреби 

Големи 
потреби 

(Литри) 

Згради за домување по човек на ден 30 50 60 

Спортски сали по туширање 20 30 50 

Сместувачки капацитети по кревет 20 40 60 

 

Моделот на определување на потребата за санитарна топла вода кој што е 
претставен во материјалот “Measurement of Domestic Hot Water Consumption in 
Dwellings” (Energy Monitoring Company, Energy Saving Trust, DEFRA - Sustainable Energy 
Policy Division of the Department for Environment, Food and Rural Affairs, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/48188/3147-
measure-domestic-hot-water-consump.pdf) се базира на истражување преку директни 
мерења на 120 домаќинства и дава релативно прифатливи вредности за нашите 
простори. 

Врз основа на истражувањето, разгледани се повеќе фактори како што се: 
бројноста на домаќинствата, домаќинства со стари лица, домаќинства со деца, како и 
местото на живеење (таб. 11.4). 
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Табела 11.4. Процена на потреби за санитарна топла вода за една фамилија врз основа на 
истражувањето на Energy Monitoring Company (Energy Saving Trust) 

 

 Вкупна база на податоци 5 корисници или помалку 

Вредност р - вредност Вредност р - вредност 

Коефициент l/den 46±22 4,4% 40±24 9,7% 

Градиент l/човек den 26±7 0,0% 28±7 0,0% 

Модел на потрошувачка 46+25 N 40+28 N 

Функционалната врска меѓу потрошувачката на топла вода и бројот на членовите 
на едно домаќинство, врз основа на измерените резултати, како средна вредност 
прикажани се на слика 11.1. 

 

 
Слика 11.1. Потрошувачка на топла вода во зависност од бројот на корисници 

 

При дефинирањето на основните карактеристики на системот за подготовка на 
топла вода, треба да се води сметка за факторот на истовременост т.е. кои се 
периодите во денот кога во исто време се јавува зголемена потреба за топла вода. Таа 
информација влијае на дефинирањето на капацитетот на резервоарот за топла вода. 
Повторно, средната вредност на потрошувачката на топла вода во текот на едно 
деноноќие, според истиот извор е прикажана на слика 11.2. 

 

 
                                                                                број на корисници 
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Слика 11.2. Ниво на потрошувачка  на топла вода во едно деноноќие 

 

Тргнувајќи од фактот дека најмногу топла вода се користи при бањање/ 
туширање, испитувањата преку мерење на потрошувачката на топла вода при 
туширање, покажуваат неочекувани резултати, во зависност од типот на опремата која 
се користи. Тоа пред сé се однесува на “штедливите туш батерии“ кои овозможуваат 
знатно смалување на потрошувачката на топла вода (табела 11.5). Во исто време, 
приложената табела дава и слика како влијае времето на користење на опремата врз 
потрошувачката на вода (при однос на мешање на топла со ладна вода  70/30%).  

 

Табела 11.5. Влијание на типот на опремата и времето на користење  врз потрошувачката на 
топла вода 

Туш 
Времетраење на туширање  min 

4 8 10 15 

Туш оценет со една ѕвезда 42 l 84 l 105 l 158 l 

Туш оценет со две ѕвезди 34 l 67 l 84 l 126 l 

Туш оценет со три ѕвезди 25 l 50 l 63 l 95 l 

Забелешка: Оваа табела е само водич и претпоставува сооднос на топла и ладна вода од (70:30) 

 

Американското здружение на инженери за греење климатизација и разладна 
техника (ASHRAE) во своето издание од 2011 година ги презентира своите методи за 
определување на потребите за санитарна топла вода. За разлика од претходните 
материјали, во овој документ (табела 11.6) потребите за СТВ се земени часовно, а не 
по корисник. 

 
Табела 11.6. Специфична потрошувачка на вода на час за различни намени 
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11.2.2.2 Потрошувачка на топла вода во согласност со условите на користење 
 

Во согласност со нашите бројни истражувања во секторот на енергетиката и 
енергетската ефикасност (наведени се дел од нашите истражувања)100, потрошувачката 
на топла вода во домаќинствата може да се подели во две категории и тоа во: градска 
и рурална средина. Во овие две категории на користење на станбениот простор многу 
битна, ако не и основна улога, играат стекнатите навики, иако полека и тие се менуваат. 

Во градот Скопје има жители кои припаѓаат во двете категории, но од интерес на 
овој проект се жителите кои припаѓаат со своите живеалишта во градската средина, 
каде што е и изграденa дистрибутивната топловодна мрежа. 

                                                 
100 Dimitrov K.: Action plan for energy savings in households; IPA Project: Strengthening the Administrative 
capacity of the ED in the Ministry of Economy and the EA EuropeAid/129822/D/SER/MK, 2014  
Dimitrov K.,: Energy and Poverty Reduction in the Republic of Macedonia, MANU,  International  Meeting of 
Ukrainian and Macedonian Academy of Sciences, Odessa, Ukraine 2008 
Status for Investment in Utility Infrastructure Sector in South-East European Transition Countries, Short overview, 
MACEF,  Client: Energy Engineering and Consulting Agency “Nadasky EC”, 2008 
Dimitrov K.: A Survey - Energy Sector in the Republic of Macedonia, World Bank Fourth Poverty Reduction 
Strategies Forum, Athens, Greece, June 26-27, 2007(Invited report) 
Affordability of Utility Services in Urban Housing: Energy and Water Efficiency Solutions for Europe & Eurasia, 
MACEF, Client: Alliance to Save Energy (USA) and EnEffect (BG), 2005-2006  
Urban Heating in Europe & Eurasia: Experience from the Transition and Future Directions, MACEF, Client Alliance 
to Save Energy (USA) and EnEffect (BG), 2005-2006 
Dimitrov K.:The Macedonian Experience in Municipal Energy Efficiency Finance, Constrains And Barriers, 
Infrastructure Finance In South Eastern Europe, Stability Pact for South Eastern Europe, Belgrade, 2005  
Dimitrov K.: Social Safety Program in the Republic of Macedonia, Client: Alliance to save Energy, Report, Skopje, 
2003,  

Опрема Апартман Клуб Гимназија Болница Хотел
Индустриска 

постројка
Канцеларија

Приватно 
домување

Училиште
Дневна 

заедница
Лавабо, приватни 
тоалети

2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6) 2 (7,6)

Лавабо, јавни 
тоалети

4 (15) 6 (23) 8 (30) 6 (23) 8 (30) 12 (45,5) 6 (23) 15 (57) 8 (30)

Кади 20 (76) 20 (76) 30 (114) 20 (76) 20 (76) 20 (76) 30 (114)
Машини за миење 
садови

15 (57)
50 - 150              

(190 - 570)
50 - 150              

(190 - 570)
50 - 150            

(190 - 760)
20 - 100              

(76 - 380)
15 (57)

20 -100               
(76 - 380)

20 - 100              
(76 - 380)

Лавабо за стапала 3 (11) 3 (11) 12 (46) 3 (11) 3 (11) 12 (46) 3 (11) 3 (11) 12 (46)
Кујнски мијалник 10 (38) 20 (76) 20 (76) 30 (114) 20 (76) 20 (76) 10 (38) 20 (76) 20 (76)
Лавабо за алишта 20 (76) 28 (106) 28 (106) 28 (106) 20 (76) 28 (106)

Мијалник во 
помошна просторија

5 (19) 10 (38) 10 (38) 10 (38) 10 (38) 5 (19) 10 (38) 10 (38)

Тушеви 30 (114) 150 (568) 225 (850) 75 (284) 75 (284) 225 (850) 30 (114) 30 (114) 225 (850) 225 (850)
Сервисен мијалник 20 (76) 20 (76) 20 (76) 30 (114) 20 (76) 20 (76) 15 (57) 20 (76) 20 (76)
Хидротерапевтски 
тушеви

400 (1520)

Хаббард бањи 600 (2270)
Бања за нозе 100 (380)
Бања за раце 35 (130)
Седечка бања 30 (114)
Бања со 
континуиран проток

165 (625)

Кружни лабавоа за 
миење

20 (76) 20 (76) 30 (114) 20 (76) 30 (114)

Полукружни лавабоа 
за миење

10 (38) 10 (38) 15 (57) 10 (38) 15 (57)

Фактор на 
побарување

0.3 0.3 0.4 0.25 0.25 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4

Фактор на капацитет 
на складирање

1.25 0.9 1 0.6 0.8 1 2 0.7 1 1

Потреба од санитарна топла вода по единица опрема за различни типови на згради на крајна температура од 140 °F (60 °C), gph (l/h)
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Следната поделба може да се направи во согласност со финансиските услови 
на фамилиите и тука се диференцираат три категории на корисници: 

• фамилии со високи примања; 
 

• фамилии со средни примања; 
 

• фамилии со ниски примања и социјални случаи. 
 

Од основен интерес за централниот топловоден систем се фамилиите со средни 
примања затоа што се најбројни и економската логика им го дозволува тоа.  

Фамилиите со ниски месечни примања не се од посебен интерес од причина што 
за нив секоја и најмала инвестиција која носи заштеди во иднина е тешко прифатлива – 
а поголем број од нив живеат во индивидуални куќи кои не се ниту приклучени на 
топловодниот систем. Дел од нив, заради стекнати претходни услови, сега спаѓаат во 
категоријата со ниски примања (пензионери во релативно големи станови за нивните 
потреби) и нема да бидат спремни за никакви дополнителни инвестициски вложувања, 
кои ќе се исплатат после определен временски период заради пониската цена на 
енергијата. А дел од нив се исклучуваат од централниот топловоден систем, 
предизвикувајќи проблеми и на останатите станари во зградата, а и на топловодниот 
систем . Со трендот на смалување на цената на топлинската енергија, веројатно 
поголем дел од овие корисници, повторно ќе се приклучат кон централниот топловоден 
систем.  

Малиот процент на фамилии со високи примања се спремни да прифатат вакви 
понуди, затоа што некој друг ја презема грижата за целосно одржување на системот, 
или дел од нив преминуваат кон други системи (топлински пумпи заради можност и за 
ладење и др.).  

При дефинирање на просечната потрошувачка на топла вода, за просечно 
македонско домаќинство, прифатени се следните претпоставки: 

 

• Зачестеност на користење на топла вода за миење раце  
 по корисник дневно        6 пати  

• зачестеност на користење на топла вода за миење на садови  3 пати 
      дневно  

• зачестеност на потреба за туширање дневно    1 пат 

 
Со истражувањата на проектот DEFRA утврдено е дека просечната 

потрошувачка на топла вода за едно просечно домаќинство е на ниво од 122 l/den, со 
веројатност на точност од 95% при дневен интервал од ± 18 l/den. 

Потрошувачката на енергија за загревање на оваа количина на вода зависи од 
температурата на ладната вода на влезот во системот, а и од температурата на топлата 
вода ( 55 или 60 оС). Во тој проект потрошувачката на енергија е определена  на ниво 
од 16.8 ±2.2 МЈ/den = 4.7 kWh/den. 

Врз основа на податоците од техничката литература и истражувањата, како и во 
осгласност со нашите претходни истражувања, анализата е направена при 
претпоставка дека просечната дневна потрошувачка на енергија за потребите за 
подготовка на топла вода изнесува 4,5 kWh. 
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Слика 11.3. Врска меѓу количината на топла вода и нејзината температура 

  

Количината на топла вода која е на располагање на просечното домаќинство 
зависи од температурата на топлата вода која се користи во дадениот момент. На слика 
11.3 е прикажана врската меѓу температурата и количината на топлата вода. 

Секогаш може да се тргне и од други појдовни вредности за нивото на 
потрошувачка на топла вода во едно домаќинство. Но овие вредности се доста коректни 
и усогласени и со податоци за потрошувачка на енергија и во средини со повисок 
стандард на живеење. 

 

11.2.3 Услови за споредбена анализа 
 

При споредбата на енергетските и финансиските карактеристики на различните 
системи за снабдување со санитарна топла вода тргнато е од условите што се дадени 
во табелата 11.7. 

 
Табела 11.7. Услови за споредбена анализа на системите за снабдување со СТВ 

Предмет Димензија Количина 

Единица за споредбена анализа домаќинство 1 

Состав на  домаќинството членови 3.7 

Просечна површина на станбениот простор m2 71101 

Потребна енергија за подготовка на санитарна топла вода за 
едно домаќинство kWh/den 4,5 

                                                 
101 Завод за статистика, Попис на населението, домаќинствата иќ становите во Република Македонија, 
2002, Книга 2 Домаќинства и семејства, Книга 3 Станови, згради и домакинства. 
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Потребна енергија за едно домаќинство на годишно ниво kWh/god 1.643 

Технички систем за производство на топла вода како база за 
споредување во купатило бојлер на електрична енергија l 80 

Технички систем за производство на топла вода како база за 
споредување во кујна бојлер на електрична енергија l 10 

Годишна количина на сончева енергија на еден квадратен 
метар за услови на град Скопје kWh/ m2 god 1.478 

Степен на ефикасност на сончеви колектори % 62102 

Енергија која може да се добие од сончев колектор kWh/ m2 god 917 

Цена на бојлер за купатило, 80 литри, електричен греач 2.0 
kW МКД 5.000 

Цена на кујнски 10 литарски бојлер со греач 1.5 kW МКД 2.700 

Просечна цена на комбинирана инсталација за топла вода со 
користење на сончева енергија, приклучена кон топловоден 
систем и електричен греач 

€/ m2 700 

Цена на електрична енергија Висока тарифа со ДДВ МКД/kWh 6.56 

Цена на електрична енергија Ниска тарифа со ДДВ МКД/kWh 3,28 

Цена на топлинска енергија од централен топловоден систем 
со ДДВ МКД/kWh 2.80 

Годишна количина на сончева енергија на еден квадратен метар за услови на 
град Скопје e во согласност со следниот дијаграм на интензитетот на сончевото 
зрачење, слика 11.4 (Istraživanje i analiza tržišta za razvoj projekata obnovljivih izvora 
energije u zemljama regije jugoistočne Europe, EIHP, 2014). 

 

 
Слика 11.4. Дозрачена сончева енергија на m2 

  

                                                 
102 YEARS ACTION PLAN HOUSEHOLDS, Strengthening the Administrative capacity of the ED in the Ministry of 
Economy and the EA EuropeAid/129822/D/SER/MK, 2015 
102 YEARS ACTION PLAN HOUSEHOLDS, Strengthening the Administrative capacity of the ED in the Ministry of 
Economy and the EA EuropeAid/129822/D/SER/MK, 2015 
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Степенот на ефикасност на сончевите колектори е променлив во зависност од 
временскиот период на користење т.е. температурската разлика. Принципелниот 
дијаграм е прикажан на сликата 11.5. Секој производител е должен да приложи ваков 
дијаграм, ако производот поминал сертифицирање од овластен акредитиран орган. Во 
анализата е усвоена просечна сезонска вредност за ефикасноста на колектори. 

 

 
Слика 11.5. Промена на ефикасноста на сончевите колектори 

 

Цената на бојлерите за купатила од 10 и 80 литри зависат од производителот и 
материјалот на бојлерот (поцинкуван, емајлиран, инокс). Усвоени се прифатливи цени, 
а тие се движат границите наведени во табелата 11.8. 

 
Табела 11.8. Цени на бојлери за купатила 

10 литарски бојлери: денари 80 литарски бојлери: денари 
ЛЕОВ 2.699 LEOV 80L 4999 

TESY GCA 1015 L52 RC 2.799 GORENJE TG 80N 5.999 

GORENJE TEG 10 ON 3.199 TESY GCV 804420 B11 TSR 5.999 

ARISTON SG 10 OR 3.799 BOSCH TRONIC 1000 ES 080 5 2000W  6.999 

BOSCH ES 010-1M 0 WIV-B 3.889 BOSCH TRONIC 7000 T ES 080-1 0 WIV-B   8.889 

TING INOX BVE 10LT 4.199 TING INOX BVE 80LT. KP 9.999 

(https://www.neptun.mk/index.php?route=product/category&path=29_77) 

 

Определувањето на просечната цена на комбинирана инсталација за топла вода 
со користење на сончева енергија, приклучена кон централниот топловоден систем и 
електричен греач е задача на изработка на Основен проект и многу зависи од бројот на 
приклучоци, квалитетот на вградената опрема и конфигурацијата на објектот. Во овој 
случај усвоена е средна вредност од потребна инвестиција за три различни објекти со 
голем, среден и мал број на приклучоци (станови), за кои е изработена детална 
проектна програма со детална спецификација (Машински проект со техноекономска 
анализа за примена на соларен систем за централно снабдување со санитарна топла 
вода на Топлана - Исток, Скопје, 2016). При тоа, проектантската цена на вкупниот зафат 
во тие објекти се движи во следните граници 508, 632 и 949 €/m2 соодветно. 

https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=66121
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=153661
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=72041
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=215249
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=204861
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=220857
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=211702
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=217991
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=202339
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=29_77&product_id=199110
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/category&path=29_77
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11.3 Анализа на технички можни системи 
 

11.3.1 Индивидуална подготовка на СТВ 
 

Споредбата на системите за подготовка на санитарна топла вода се врши во 
однос на најчесто применуваниот систем во домаќинствата: 

 Бојлер на електрична енергија во купатило, 80 литри. 
 

 Бојлер на електрична енергија во кујна, 10 литри. 
 

 Годишна потрошувачка на електрична енергија на едно домаќинство: 1643 kWh 
 

 Инвестиција за купување на оваа опрема: 7700 денари = 125 € 
 

 Финансиски трошоци за енергија при однос 30/70 висока/ниска тарифа за 
електрична енергија: 7007 денари годишно. 
  

Во оваа категорија на обезбедување на топла вода за потребите на 
домаќинството треба да се вброи и вградувањето на комбинирани бојлери во 
купатилата кои се приклучуваат неовластено (без да го најават тоа до системот) на 
системот за централно снабдување со топлинска енергија. Не може да се утврди бројот 
на овие приклучени корисници, затоа што без посебен налог, службата на системот 
нема право да контролира во приватните домови. 

Но од друга страна, ова не влијае воопшто на финансиската состојба на системот 
(во овој случај централен топловоден систем) затоа што потрошувачката на топлинска 
енергија се мери заеднички за целиот објект во приклучната потстаница. Ако се потроши 
поголема количина енергија, таа ќе се наплати од станарите на објектот. Единствено 
што не се зголемува трошокот на таквото домаќинство, кое учествува во делот на 
финансиските трошоци врз основа на корисната/загреваната станбена површина, а не 
врз основа на бројот на приклучени грејни тела. Со други зборови, останатите корисници 
учествуваат во плаќање на овој зголемен трошок. 

Од овој аспект, сметаме дека е добро за cистемот да ги стимулира граѓаните да 
пристапуваат кон реконструкција на своите бојлери со вградување на дополнителни 
грејни спирали за топла вода во постоечките бојлери, или купување на нови 
комбинирани бојлери. На таков начин cистемот ќе пласира поголема количина на 
топлинска енергија, без да учествува во финансиските трошоци за реконструкција. 

o Преземена енергија од централниот топловоден  
      систем (ЦТС):                                                                                        819 kWh/god 
 

o Потрошена електрична енергија висока тарифа:    247,2 kWh/god  
 

o Потрошена електрична енергија ниска тарифа:    576,8 kWh/god  
 

o Финансиски трошоци за превземена топлина од ЦТС   2290,4 МКД/god 
 

o Финансиски трошоци за електрична енергија висока тарифа  1621,8 МКД/god  
 

o Финансиски трошоци за електрична енергија ниска тарифа  1892,1 МКД/god  
 

o Вкупни финансиски трошоци за топла вода    5804,4 МКД/god 
 

• Смалени трошоци во споредба со производство на топла  
      вода единствено со електрична енергија   1202 МКД/god  
 

• Смалени финансиски трошоци за      21% 
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11.3.2 Подготовка на СТВ од централен систем за греење со примена на 
централизирани топлински изменувачи 
 

Обезбедување на можност за централно снабдување со топлинска енергија 
подразбира дополнително инвестирање, кое може да се покаже како непопуларно и да 
ја намали атрактивноста на овој потенцијален систем.  

При ова треба да се разликуваат неколку посебни случаи и тоа: 

1. Зграда со повеќе станбени единици, претходно приклучена кон централниот 
топловоден систем, со посебна просторија за сместување на топлинската 
подстаница. 

 

2. Зграда со повеќе станбени единици, претходно изградена но без вградена 
инсталација за централно греење. 

 

3. Зграда со повеќе станбени единици, претходно изградена, но со  веќе вградена 
инсталација за централно греење и предвиден простор за топлинска 
подстаница. 

 

4. Нови објекти при кои се пристапува со оваа идеја уште при проектирањето. 
 

Основната опрема за подготовка на санитарна топла вода во сите овие случаи е 
идентична и таа треба да ги соджи следните основни елементи: 

a. Основен комбиниран резервоар за топла вода, правилно изолиран и 
димензиониран во согласност со бројот на домаќинства во објектот во кој е 
вградена загревна спирала (грејно тело со соодветна површина) низ која 
топлата вода од централниот топловоден систем ќе ја предаде топлината на 
ладната вода во резервоарот и резервен електричен греач. 

 

b. Централен циркулациски цевководен систем, правилно изолиран, низ кој 
топлата вода континуирано циркулира, за да се обезбеди топла вода кај секој 
потрошувач во секое време. 

 

c. Циркулациона пумпа за да обезбеди континуирано циркулирање на водата во 
централниот систем за топла вода. 

 

d. Систем за управување и контролно-регулациона и безбедносна опрема за сите 
поедини елементи од системот, во согласност со проектна документација. 

 

e. Мерна опрема за мерење на потрошувачката на топла вода кај секој 
потрошувач. 

 

f. Постоење на соодветна електрична мрежа за напојување на електричниот 
греач/котел во подстаницата.  
Во објектите од првата група лесно може веднаш да се реализира поврзувањето 

во просторот на подстаницата. Проблемот за поставување на основниот циркулациски 
цевковод ќе захтева посебно внимание, а зависи од проектантското решение на 
заеднички ходници во секој објект посебно. Приклучувањето на секој стан/домаќинство 
кон централизираниот систем за снабдување со СТВ технички е остварлив но ќе се 
разликува од објект до објект, па и за становите во ист објект. 

За објектите од четвртата група, опремата е идентична, а вградувањето на 
системот е еднапред предвидено со проектот. 

Во објектите во кои има предвидено и поставено грејни тела за централно 
снабдување со топлинска енергија, приклучувањето е скоро идентично како за објектите 
од првата група, освен ако нема предвидено посебен простор за топлинска подстаница. 
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Тогаш за секој таков случај треба да се бараат алтернативни решенија за поставување 
на опремата. 

Во објектите од втората група треба да постои силна мотивираност за да 
инвестираат во грејни тела и дополнително за приклучување кон топловодниот систем. 
Тоа може да биде случај единствено ако цената на топлинската енергија е примамлива 
и во кус период ги враќа инвестициите. 

Ефектите од снабдување со поевтин енергент (цената на топлинската енергија е 
пониска од цената на електричната енергија во дневна и ноќна тарифа) се еднакви како 
во претходниот случај на индивидуално приклучување кон централното греење: 

• Смалени трошоци во споредба со производство на топла вода 
единствено со електрична енергија   1.202 МКД/god 

• Смалени финансиски трошоци за    21% 
 

Но овие резултати се оптоварени со потребната инвестиција за изградба на 
системот за централно снабдување со СТВ на секој стан посебно. 

 

11.3.3 Подготовка на СТВ од централен систем за греење со примена на систем 
со топлински изменувачи и систем со сончеви колектори 
 

Приклучувањето кон централизираниот систем за снабдување со СТВ на секое 
домаќинство му обебзедува смалени трошоци за 21%, во однос на базниот споредбен 
систем кога целосно овие потреби се задоволуваат со електрична енергија. За да се 
направи овој систем финансиски и еколошки поатрактивен предвидено е да се вклучи и 
систем со сончеви колектори (плочести или со вакуумски цевки).  

На овој начин се обезбедува користење на бесплатната сончева енергија за 
време на целата година. Во зимскиот периодот за време на грејната сезона, смалената 
количина на енергија која се превзема од сонцето, се надокнадува преку системот за 
централно греење. Во ноќниот период од грејната сезона, ако се појави недостаток на 
топла вода, се вклучува електричниот греач. Принципиелната топлинска шема на овој 
систем прикажана е на слика 11.6. 

 
Слика 11.6. Принципиелна функционална шема на систем за подготовка на СТВ со сончеви 

колектори и системи за догревање на водата 

 



                                                                                                
 

288 
 

Оваа принципиелна топлинска шема може да се примени со сите составни 
делови или некои од нив да бидат изоставени, во зависност од специфичните потреби 
на потрошувачите во разгледуваниот објект. Основните карактеристики на оваа шема 
се дека со резервоарот за топла вода се обезбедува количина на вода која овозможува 
поголем број корисници во исто време да имаат на располагање доволна количина на 
топла вода. 

Основната опрема за подготовка на санитарна топла вода треба да ги соджи 
следните основни елементи: 

a. Систем на сончеви колектори, со потребната мерно-регулациона и сигурносна 
опрема, која се реализира врз основа на изработен ревидиран основен проект. 

b. Основен комбиниран резервоар за топла вода, правилно изолиран и 
димензиониран во согласност со бројот на домаќинства во објектот во кој е 
вградена загревна спирала (грејно тело со соодветна површина) низ која се 
предава топлината од сончевите колектори 

c. Вградена загревна спирала (грејно тело со соодветна површина) низ која 
топлата вода од централниот топловоден систем ќе ја предаде топлината на 
ладната вода во резервоарот. Како алтернатива, ова догревање/загревање на 
водата во резервоарот може да се оствари и надвор од него, во посебен 
загревател/изменувач на топлина. 

d.  Резервен електричен греач со потребната заштитна опрема. 
e. Централен циркулациски цевководен систем, правилно изолиран, низ кој 

топлата вода континуирано циркулира, за да се обезбеди топла вода кај секој 
потрошувач во секое време. 

f. Циркулациона пумпа за да обезбеди континуирано циркулирање на водата во 
централниот систем за топла вода. 

g. Систем за управување и контролно-регулациона и безбедносна опрема за сите 
поедини елементи од системот, во согласност со проектна документација. 

h. Мерна опрема за мерење на потрошувачката на топла вода кај секој 
потрошувач. 

i. Постоење на соодветна електрична мрежа за напојување на електричниот 
греач/котел во подстаницата.  
СТВ се загрева со помош на сончеви колектори. Кога нема доволна количина на 

сончева енергија, вклучен е системот за догревање на водата т.е. централниот 
топловоден систем. Потребната загревна површина (загревателот/изменувач на 
топлина) може да биде вграден во резервоарот за топла вода (во горниот дел), или како 
посебен елемент надвор од него. 

Во периодите кога нема доволно сончева енергија, а централниот топловоден 
систем не е во функција, се користат електричните греачи. 
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Слика 11.7. Принципиелна функционална шема со издвоени системи за подготовка на СТВ  

  

На слика 11.7 е прикажана слична функционална шема но со посебни 
карактеристики. Во овој систем топлата вода која е предвидена да дојде во директен 
контакт со луѓето (капење, миење раце и сл.) не се превзема непосредно од 
резервоарот за топла вода, туку индиректно. Тоа значи дека СТВ топлината од 
резервоарот ја превзема индиректно, преку грејни тела кои се поставени во самиот 
резервоар. 

Основната предност е во тоа да е одбегне опасноста од создавање на 
бактеријата легионела во оваа вода, затоа што таа не стои подолго време во 
резервоарот, туку е директно проточна. Основната негативна страна е што овој систем 
е финансиски поскап затоа што треба да се предвидат големи загревни површини за да 
се задоволат едновремените потреби за топла вода на повеќе корисници. И 
температурата во резервоарот треба да биде неколку степени повисока во однос на 
потребната излезна температура на СТВ. 

Ако се постави прашањето дали претходниот систем, со директно користење на 
водата од резервоарот, е неупотреблив од здравствени причини, заклучокот е дека тоа 
не е точно. Тој систем може исто така безбедно да се користи, но при тоа треба да се 
програмира правилно неговата работа. Првата можност е температурата на водата во 
резервоарот редовно да се држи на температура повисока или еднаква на 60оС, или  во 
одредени временски периоди да се покачи температурата во резервоарот над 65 оС, со 
други зборови да се оствари дезинфекција во однос на оваа потенцијална опасност од 
создавање на бактеријата легионела. Ова решение не е скапо (единствено правилно 
софтверско програмирање на контролерот на системот), а се користи акумулационата 
способност на резервоарот за СТВ. 

И во двата случаја, системот за контрола на работа треба да се подеси на таков 
начин да се обезбеди максимална економичност, со правилно вклучување на поедините 
системи за греење: 

1. При резервоар исполнет со студена вода, треба максимално да се користи 
сончевата енергија. 
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2. Во периодот на подигање на температурата на водата до 40оС треба да се 
вклучи и помошниот систем (централен топловоден) или електричниот греач. 

 

3. При температура на СТВ во резервоарот повисока од температурата на 
водата која доаѓа од сончевите колектори, тие треба да се исклучат 
(непотребно греење на колекторите). 

 

4. При температури на надворешен воздух повисоки од +9оС, а кога треба да се 
одржува температурата на водата во резервоарот на 60оС, треба да се 
исклучи напојувањето од централниот топловоден систем, затоа што 
температурата на напојната вода од системот е ниска (според Чаплиновиот 
дијаграм/дијаграм за квалитативна регулација на топловодниот систем 
прикажан на сликата 10.6). 

 

5. Генерално, обезбедувањето на потребното температурско ниво во 
резервоарот од 55оС, треба да биде така водено од контролерот, да обезбеди 
максимална финансиска економичност. Тоа значи дека секогаш ќе се чека да 
се “наполни со топлина“, да се одржува на потребното ниво, па дури и на 
повисоко температурно ниво со помош на сончева енергија. Но за да се 
обезбеди потребното температурно ниво во разумен временски период, ќе 
треба да се вклучи и помошниот систем за греење од централниот 
топловоден систем. Ако се појави случај на поголемо “празнење“ на 
резервоарот, во исто време треба да работат сите системи за полнење со 
енергија на резервоарот. 

 
Слика 11.8. Квалитативна регулација на системот за централно снабдување со топлинска 

енергија 
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11.4 Споредбена анализа  
 

Потребната количина на енергија за едно просечно домаќинство е усвоена на 
ниво од 4,5 kWh/den, што претставува месечна потрошувачка на енергија од 139,5 
kWh/mes, или на годишно ниво 1.643 kWh/god. 

Оптималната површина на сончеви колектори зависи од енергијата која ќе се 
превземе од нив и специфичната цена по квадратен метар колекторска површина. 

Во согласност со географските карактеристики на скопското подрачје, 
количината на сончева енергија која се добива од сончеви колектори со 1,5 ; 2 и 3 m2 
површина, во текот на една година прикажани се на слика 11.9. 

 

 
Слика 11.9. Произведена енергија со сончеви колектори 

Количината на енергија добиена од сончевите колектори, во зависност од 
нивната површина е прикажана во табелата 11.9. 

 
Табела 11.9. Резултати од анализата за задоволување на потребите за енергија со примена на 

сончеви колектори 

Потребна енергија за една фамилија на годишно ниво kWh/god 1.643 

Произведена енергија со 1,5 m2 сончев колектор kWh/god 1.375 

Произведена енергија со 2m2 сончев колектор kWh/god 1.833 

Произведена енергија со 3m2 сончев колектор kWh/god 2.750 

“Вишок“ произведена енергија во летен период 1,5 m2 kWh/god 170 

“Вишок“  произведена енергија во летен период 2 m2 kWh/god 487 

“Вишок“ произведена енергија во летен период 3 m2 kWh/god 1.187 

Корисно превземена енергија од колектори 1,5 m2 kWh/god 1.205,7 

Корисно превземена енергија од колектори 2 m2 kWh/god 1.347,0 

Корисно превземена енергија од колектори 3 m2 kWh/god 1.495,5 

 

  
                                                                                                             месеци 
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Во зимскиот период количината на енергија која ќе треба да ја надополни 
централизираниот топловоден систем (ЦТС) е прикажана во табелата 11.10. 

 

Табела 11.10. Енергија што треба да се надополни од централен топловоден систем  

Надополнета енергија од ЦТС при сончеви колектори со површина од 
1,5 m2 kWh/god 437,3  

Надополнета енергија од ЦТС при сончеви колектори со површина од 
2 m2 kWh/god 296,0 

Надополнета енергија од ЦТС при сончеви колектори со површина од 
3 m2 kWh/god 147,5 

Учество на ЦТС при 1,5 m2 % 26,6% 
Учество на ЦТС при 2 m2 % 18,0% 
Учество на ЦТС при 3 m2 % 9,0% 

 

Од оваа гледна точка, оптимално за системот за централно греење е да се 
вградат помали површини на сончеви колектори, за да биде нивната испорачана 
енергија на значително ниво (слика 11.10). 

Со зголемена површина на сончевите колектори се добива поголема количина 
на топлинска енергија и за време на грејната сезона, но во исто време се произведува 
и знатно поголема количина на топлинска енергија во летниот период, која не може 
ефикасно да се искористи, а ја зголемува инвестиционата вредност на системот.  
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Слика 11.10. Произведена енергија за СТВ при различна површина на сончеви колектори 

  

Врз основа на пазарните цени на сите елементи кои се потребни за да се 
формира и изведе ваков комбиниран систем, проценето е со доста висока точност, дека 
просечната цена по инсталиран m2 сончев колектор е на ниво од 700 €/m2 = 43000 
МКД/m2.  

Според тоа, инвестицијата што ќе го оптовари секое домаќинство зависи од 
големината на површината со сончеви колектори, а резултатите се прикажани во 
табелата 11.11. 

 
Табела 11.11. Резултати од анализата за потребната инвестиција за комбинирана инсталација 

Просечна цена по m2 од комбинираната инсталацијата €/m2 700 
Инвестиција за 1,5 m2 сончев колектор € 1.050 
Инвестиција за 2 m2 сончев колектор € 1.400 
Инвестиција за 3 m2 сончев колектор € 2.100 

 

Трошоците на домаќинството ќе се намалат заради смалената потрошувачка на 
електрична енергија, која е превзема со сончевите колектори, а вредностите на 
заштедите се прикажани во табелата 11.12. 

 

Табела 11.12. Потенцијални заштеди со вградување сончеви колектори 

Смалени трошоци во однос на електрична енергија при цена 
на електрична енергија ниска тарифа со ДДВ МКД/kWh 3.28 

Заштеда при вграден сончев колектор со површина  1,5 m2 МКД/god 4.510 
Заштеда при вграден сончев колектор со површина  2 m2 МКД/god 6.014 
Заштеда при вграден сончев колектор со површина  3 m2 МКД/god 9.021 

 
Простиот период на враќање на инвестицијата назад на инвеститорот 

(Simple Payback Period) е 14.3 години. 
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Може да се направи забелешка дека е земена во предвид единствено ноќната 
тарифа на електричната енергија и дека со внесување на дел од дневната тарифа, ќе 
се зголеми економичноста на системот што повлекува намалување на периодот на 
враќање на инвестицијата, затоа што дневната тарифа на електричната енергија е два 
пати повисока од ноќната и финансиските заштеди на годишно ниво се повисоки. 

Таа забелешка е точна, но исто така треба да се земе во обѕир и дека не се 
внесени во вредноста на инвестицијата трошоците за капитал (камата на кредит), што 
дополнително ќе ја оптовари инвестицијата. Од овие причини може да се смета дека 
ова е реалниот период на враќање на инвестицијата на домаќинствата. 

Во зависност од усвоениот колекторски систем, што ќе биде дадено како право 
на сопствениците на објектите да ја изберат површината на вградени сончеви 
колектори, ќе зависи и приходот на производителот на топлинска енергија (табела 
11.13). 

Табела 11.13. Приход на производителот на топлинска енергија 

Приход на производителот на топлинска енергија со продажба 
на топлинска енергија, при цена на испорачаната енергија МКД /kWh 2.8 

Приход  при 1,5 m2 сончев колектор МКД/god 1.206 

Приход 2 m2 сончев колектор МКД/god 829 

Приход 3 m2 сончев колектор МКД/god 413 

 

Споредбениот приказ на трошоците на едно домаќинство за подготовка на СТВ 
во зависност од усвоениот систем е даден во табелата 11.14 

 
    Табела 11.14. Трошоци за енергија на едно домаќинство 

Трошоци за енергија на едно домаќинство 

Електрична енергија, ноќна тарифа МКД/god 7.007 

ЦТС - 50% енергија од ЦТС и 50% електрична енергија 
ноќна тарифа МКД/god 4.995 

Со сончев колектор 1,5 m2 МКД/god 1.206 

Со сончев колектор 2 m2 МКД/god 829 

Со сончев колектор 3 m2 МКД/god 413 

 

Во горниот приказ се внесени сумите единствено за енергијата. Кон тоа треба да 
се додадат и ануитетите за отплата на кредитот/инвестицијата за изградбата на 
комбинираниот систем (табела 11.15). 

 
Табела 11.15. Ануитети за отплата на инвестицијата за изградбата на комбинираниот систем 

АНУИТЕТ при 700 €/m2 Години отплата → 5 10 15 

  Инвестиција ↓       

Инвестиција за 1,5 m2 сончев колектор МКД 64575.00 12.915 6.458 4.305 

Инвестиција за 2 m2 сончев колектор МКД 86100.00 17.220 8.610 5.740 
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Инвестиција за 3 m2 сончев колектор МКД 129150.00 25.830 12.915 8.610 

АНУИТЕТ при 600 €/m2           

Инвестиција за 1,5 m2 сончев колектор МКД 55350.00 11.070 5.535 3.690 

Инвестиција за 2 m2 сончев колектор МКД 73800.00 14.760 7.380 4.920 

Инвестиција за 3 m2 сончев колектор МКД 110700.00 22.140 11.070 7.380 

АНУИТЕТ при 500 €/m2           

Инвестиција за 1,5 m2 сончев колектор МКД 46125.00 9.225 4612,5 3.075 

Инвестиција за 2 m2 сончев колектор МКД 61500.00 12.300 6.150 4.100 

Инвестиција за 3 m2 сончев колектор МКД 92250.00 18.450 9.225 6.150 

 

Кога ќе се додадат трошоците за отплата на инвестицијата, при различни 
периоди за враќање на кредитот (5, 10 и 15 години), се добиваат следниве резултати 
(табела 11.16). 

 
Табела 11.16. Трошоци за енергија на домаќинството со вклучена вредност на инвестицијата 

за сончев колектор и приклучок кон централниот топловоден систем 

Трошоци за енергија на домаќинство со внесена вредност на инвестицијата за 
сончев колектор и приклучок кон централниот топловоден систем 

Период на отплата god 5 10 15 
Единствено електрична енергија ноќна тарифа МКД/god 7.007 7.007 7.007 
Систем со индивидуален приклучок на 
топловоден систем при 50% енергија од ЦТС и 
50% електрична енергија ноќна тарифа 

МКД/god 4.995 4.995 4.995 

     
При вграден колектор со 1.5 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем при 
700 €/m2 

МКД/god 14.121 7.663 5.511 

При вграден колектор со 2 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 700 
€/m2 

МКД/god 18.049 9.439 6.569 

При вграден колектор со 3 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 700 
€/m2 

МКД/god 26.243 13.328 9.023 

     
При вграден колектор со 1.5 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 600 
€/m2 

МКД/god 12.276 6.741 4.896 

При вграден колектор со 2 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 600 
€/m2 

МКД/god 15.589 8.209 5.749 

При вграден колектор со 3 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 600 
€/m2 

МКД/god 22.553 11.483 7.793 
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При вграден колектор со 1.5 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 500 
€/m2 

МКД/god 10.431 5.818 4.281 

При вграден колектор со 2 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 500 
€/m2 

МКД/god 13.129 6.979 4.929 

При вграден колектор со 3 m2 и 5,10 или 15 
годишна отплата на комбинираниот систем 500 
€/m2 

МКД/god 18.863 9.225 6.150 

5,10 или 15 годишна отплата на инвестицијата 
(ануитет)  МКД/god 14.760 7.380 4.920 

Сумарен трошок за СТВ   МКД/god 17.405 10.025 7.565 

 

Од овој табеларен приказ на резултатите од пресметките може да се заклучи 
дека економски е најприфатливо да се инвестира во сончеви колектори со површина од 
1.5 m2. Помала површина не е оправдана затоа што не ги задоволува целосно  
потребите за СТВ ниту во летниот период. 

При просечна цена од 700 €/m2 за комбинираната инсталација со сончеви 
колектори, економска оправданост се добива при отплата на кредитот на период од 15 
години. После тоа системот ќе овозможи знатно поевтина цена на СТВ. 

Очекувано е со смалување на цената на комбинираната инсталација да се 
добијат поповолни резултати, што се гледа од слика 11.11. 

 

 
Слика 11.11 Врска меѓу годишни трошоци за СТВ и период на отплата на инвестицијата 

 

Според тоа при изведба на комбиниран систем со сончеви колектори, заради 
високата цена на комбинираниот систем, препорачливо е да се усвојува релативно 
мала колекторска површина, во конкретниов случај 1,5 m2 за едно домаќинство. Ако 
цената на инвестицијата, сведена по m2 колекторска површина, е под 500 €/m2 , во тој 
случај, при период на отплата на кредитот од 10 години, годишните трошоци за СТВ се 
пониски од трошоците за електрична енергија, ниска тарифа! 
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Втората придобивка е смалената емисија на стакленички гасови, сведено на 
емисија на јаглерод диоксид, при замена на електричната енергија со топлинска 
енергија од централниот топловоден систем и со примена на сончеви колектори. 

Инвестирање во интелигентен централизиран систем за подготовка на СТВ со 
користење на природен гас единствено за подготовка на СТВ нема економско 
оправдување. Оправдување има ако целиот објект има централна подготовка на топла 
вода за греење, а подготовката на СТВ е само еден дел од инвестицијата. 

Електрична енергија:     0,816 kg CO2/ kWh 

Топлинска енергија (централно топловодно греење):  0,259 kg CO2/ kWh 

 

Смалената емисија во зависност од колекторска површина и индексот на емисија 
за енергијата произведена од топловодниот систем кој е разлика меѓу индексот за 
електрична енергија и топлинска енергија при централно греење е дадена во табелата 
11.18. 

 

Табела 11.17. Приказ на намалувањето на емисијата на СО2 

Смалена емисија на СО2 во однос на 

→ 

Електрична 
енергија 

Tоплинска енергија при 
централно греење Вкупно 

Систем со 1,5 m2 колектор 

kgCO2/god 

1.122 240 1.362 

Систем со 2 m2 колектор 1.496 165 1.661 

Систем со 3 m2 колектор 2.244 82 2.326 

 

Ако 30% од домаќинствата (приклучени и времено исклучени) се приклучат кон 
комбиниран систем за снабдување со СТВ количината на топлинска енергија која при 
тоа ќе треба да ја испорача производителот изнесува: 

Дополнителна количина енергија  

произведена во централeн систем за греење  

при комбиниран систем со вградени сончеви колектори од 1,5 m2:        7.708 MWh/god   

       

Дополнителна количина енергија  

произведена во централeн систем за греење ако  

домаќинствата вградат во своите бојлери регистер  

за користење топла вода од централниот топловоден систем:        14.660 MWh/god
  

Смалена емисија на СО2 при комбиниран систем:                       20.085 tCO2/god 

 

Смалена емисија на СО2 при индивидуално поврзување  

кон централен топловоден систем за греење:              8.166 tCO2/god 
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11.5 Заклучок со препораки 
 

1. Со приклучување на потрошувачите на СТВ кон централизираното 
производство на топлинска енергија се зголемува испорачаната количина 
на топлина од производителот на топлинска енергија што доведува до 
доискористување на постоечкиот капацитет на системот и можност за 
намалување на цената на услугата. 

 

2. Со приклучување на потрошувачите кон системот за производство на 
топлинска енергија индивидуално или централизирано (на ниво на 
зграда) се смалува емисијата на СО2 во атмосферата. 

 

3. Со формирање на комбиниран систем за подготовка на СТВ (Сончеви 
колектори + Централен топловоден систем + Електричен греач или на 
кусо СЦЕ) се обезбедува знатно смалување на емисијата на СО2 во 
атмосферата. 

 

4. Потребните инвестициски вложувања во комбинираниот систем СЦЕ се 
знатни и обезбедуваат знатно поекономично работење после 14-та 
година од приклучувањето, при денешен однос на цените на енергијата 
добиена од различни енергенти. 

 

5. Комбинираниот систем за подготовка на санитарна топла вода СЦЕ е 
значително поприфатлив ако се предвиди во проектната документација 
за новопроектирани објекти. 

 

6. Привлечноста на комбинираниот систем СЦЕ како и на вкупното 
снабдување со топлинска енергија за греење, се оправдува единствено 
со конкурентска цена во однос на другите форми на енергија. Тоа може 
да се постигне единствено со производство на топлинска енергија во 
когенеративен процес. Втората придобивка и атрактивност на 
централизираното снабдување е во смалената имисија на штетни гасови, 
заради примена на повисоки оџаци и вградување на сончеви колектори. 
Ова ќе дојде до посилен израз ако се воведе такса на загадувачите која 
се однесува на секој килограм емитиран СО2, H2SO3, H2SO4, NOx и сл. 

 

 

7. За да се реализира реконструкција на постоечките згради примена на 
СЦЕ, ќе биде потребно да се формира фирма која ќе се посвети на 
дејноста проектирање, набавка на опрема и монтажа. Оваа фирма  може 
да пристапи кон понуда на услугите врз основа на ЕСКО компанија или да 
потпишува договори со корисниците врз основа на договор за испорака 
на енергијата со комплетно управување со системот (Energy Purchase 
Agreement). 

 

8. За објектите кои се веќе приклучени кон централниот топловоден систем 
оптимално е да се пристапи кон промоција и нудење на услуги за 
приклучување на постоечките домашни бојлери кон централизираниот 
систем за снабдување, со претходна проверка на капацитетот на 
системот во објектот. 

 

9. Може да се понудат услуги за монтажа/приклучување кон централниот 
топловоден систем и тоа со рекламна порака дека услугата е бесплатна. 
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Може да се понуди дури и испорака на нови бојлери со вградена спирала 
за топла вода во нив (проширена дејност). 

 

10. Економското оправдување на бесплатната монтажа/испорака на опрема 
е во фактот дека се зголемува испораката на топлинска енергија кон 
потрошувачите, а во исто време се внесуваат во информацискиот систем 
на крајниот снабдувач со топлинска енергија за бројот и капацитетот на 
дополнителните приклучоци за да се пресмета ангажирана моќ. 

 

11. Денес има домаќинства кои се приклучуваат самостојно кон 
централизираните системи за снабдување со топлинска енергија, но не 
се пријавуваат за да се земе во обѕир ангажираната моќ на едно грејно 
тело. Но сепак се наплатува потрошената топлинска енергија заради 
мерењето на енергијата на ниво на влез во зграда. 

 

 Сметаме дека ова е можност која најбрзо може да се реализира, а за 
остварување на комбинираниот систем СЦЕ потребно е тој да се предвиди веќе во 
фаза на проектирање. Оваа можност добро е да биде внесена во Правилникот за 
енергетски карактеристики на згради, затоа што во ЕУ Директивите силно се 
препорачува користење на централизирани системи за снабдување со топлинска 
енергија. 
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12 ЗАКЛУЧОЦИ 
 
 

Зголеменото ниво на концентрации на цврсти честички во воздухот во Скопје, 
особено во зимскиот период, во најголема мерка се должи на користење на нееколошки 
и неефикасни системи за греење на објектите и постојните услови во транспортниот 
сектор и појавата на температурна инверзија, поради што долните слоеви на воздухот 
се задржуваат во „затворена состојба“, што значително ја ограничува можноста 
емисиите кои се создаваат во градот да се дистрибуираат повисоко во атмосферата. 
Дополнително, поновите урбанистички решенија, зголемениот број на жители и други 
последици од неприродното растење на градот, придонесуваат создадените емисии на 
цврсти честички и други штетни материи, потешко да бидат „исплакнати“ од слабите 
ветрови во градот. Емисиите на цврсти честички и други загадувачки материи во 
периодот на грејната сезона се драстично зголемени и поради процесите на греење во 
домаќинствата и во други објекти, за кои се употребуваат цврсти горива и други 
согорливи материи, често во релативно стари и неефикасни уреди за согорување. 
Освен тоа, условите во сообраќајот во зимскиот период диктираат режим на работа на 
возилата кој е еколошки неповолен и продуцира поголемо количество на цврсти 
честички, особено при возење на мали релации и во услови на сообраќаен метеж. Сето 
тоа придонесува градот Скопје да биде во групата на најзагадени градови во Европа, 
што од друга страна има значителни директни штетни последици по здравјето на 
населението (според официјални извештаи на Светска банка, Европска унија, Светска 
здравствена организација и др.) и значителни индиректни финансиски трошоци во 
здравството.   

Во студијата е спроведена техно-економска анализа на десетина постојни и 
потенцијални (можни) начини на греење во градот Скопје, имајќи предвид неколку 
аспекти: достапност, изводливост, инвестициски вложувања, оперативни трошоци и 
трошоци за одржување, техно-економска анализа и влијание врз околината. Главна цел 
на студијата е да се добијат релевантни сознанија и показатели за избор на 
техноекономски оптимален и еколошки одржлив тип на греење во одделни делови на 
Скопје како голема урбана целина, при што е користен соодветен модел, прилагоден и 
применет кон условите на градот Скопје. 

За избор на оптимален тип на греење е дефиниран модел на типичен стан за 
урбаниот дел на скопскиот регион, со цел да се добијат релевантни и споредливи 
показатели од анализата на различните технички системи. Во анализата се земени 
предвид речиси сите применувани и достапни начини на греење: 

- Централно топловодно греење; 
- Индивидуално греење на природен гас; 
- Индивидуално греење на пелети; 
- Колективно станбено греење на пелети; 
- Индивидуално греење со топлински пумпи од типот воздух - вода; 
- Колективно станбено греење со топлински пумпи воздух - вода: 
- Индивидуално греење со инвертер - клима уреди; 
- Индивидуално греење со електрични панелни греалки; 
- Колективно станбено греење на огревно дрво; 
- Колективно станбено греење на нафта (масло за ложење); 
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- Колективно станбено греење со топлински пумпи со електрична енергија 
набавена на отворен пазар. 
 
Генералниот заклучок од споредбената анализа покажува дека системот за 

централно топловодно греење претставува техно - економски оптимален тип на греење 
за поголем дел од објектите во условите на градот Скопје. Тоа се однесува на широк 
дијапазон топлински оптоварувања и концентрации на објекти во градот каде што има 
достапна мрежа на топловодниот систем, пред се во урбаните делови од Скопје како и 
во регионите каде нема топловодна мрежа, а се одликуваат со голема густина на објекти 
со високо специфично топлинско оптоварување кои претставуваат голем топлински 
конзум. Овој заклучок се потврдува со страгегијата за развој на енергетиката на 
Македонија до 2030 година, програмата за енергетска ефикасност на Град Скопје 2015 
- 2017 како и со заклучоците на ГУП на Скопје 2012-2022. 

Индивидуалното греење со инвертер - клима уреди и колективното станбено 
греење со топлински пумпи воздух - вода е во предност во регионите со релативно 
голема густина на објекти со мала густина на топлинско оптоварување (региони со куќи 
во згуснат распоред). Поради ова се препорачува примената на 
инвертерите/топлинските пумпи да се ограничи и промовира во регионите каде не е 
оправдан развојот на централен топловоден систем, односно во периферните региони 
од градот. 

Во поглед на индивидуалното греење на природен гас, може да се заклучи дека 
пониските почетни трошоци за развој на подземната гасоводна инфраструктура не ги 
оправдуваат значително повисоките инвестициски трошоци по kW инсталирана моќност 
на опремата за производство на топлинска енергија. Поради тоа, овој систем не се 
препорачува за понатамошен развој во делови од градот каде што има развиена 
топловодна мрежа, со што би дошло до појава на два неприродни конкуренти, 
централниот топловоден систем и системот за индивидуално и колективно станбено 
греење на природен гас, чиј потенцијал ќе биде само делумно искористен и ќе се 
одликуваат со намалена ефикасност. Кон тоа мора да се додадат и неопходноста од 
огромни градежни зафати во градот поради моменталната слаба развиеност на 
гасоводната мрежа, реалните безбедносни ризици што постојат кај сите гасоводни 
системи и бројни технички и други влијателни фактори. Сето тоа значи дека 
приклучувањето на потрошувачите на гасоводниот систем би одело бавно и 
инертно, поради што ќе дојде до одолговлекување и неможност на повратот на 
инвестиција за гасоводниот систем. 

Од друга страна, системот за индивидуално и колективно станбено греење на 
природен гас е ексклузивен од аспект на изворот на примарна енергија, односно 
примената на гориво (природен гас), и ја елиминира можноста за примена на 
обновливите извори на енергија како примарни извори на енергија (сончева енергија, 
биомаса, ветерна енергија и др.), во однос на централниот топловоден систем, кој е 
инклузивен за сите извори на примарна енергија (гориво) вклучително и за обновливите 
извори на енергија. Дополнително, овој систем подразбира изградба на голем број мали 
котларници со очекувани потешкотии при експлоатација и одржување на системите 
(потреба од мониторинг и правовремена дијагностика на евентуални технички 
проблеми). Од еколошка гледна точка, големиот број на локални топлински извори 
(котелски ложишта) ќе предизвика значителна зголемена вредност на емисиите од 
локален карактер.   

Мора да се напомене дека доколку поставувањето на системите со топлински 
пумпи и клима уреди со инвертер бара значителни инвестиции во електро-
дистрибутивната мрежа за чија реализација би бил потребен подолг временски период, 
во регионите во кои развојот на систем за индивидуално греење на природен гас има 
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економска оправданост во однос на централниот топловоден систем (како што е 
претходно образложено, тоа се регионите на периферијата на градот Скопје кои се 
одликуваат со голема густина на ниски куќи со мало топлинско оптоварување), може да 
се размислува за поставување на уреди на природен гас и изградба на соодветен 
гасоводен дистрибутивен систем.  

Со оглед на влијанието на системите за греење, со повторно приклучување на 
исклучените корисници на системот за централно топловодно греење, како и со 
приклучување на нови корисници во деловите од градот каде што постојат 
инфраструктурни услови, значително ќе се подобрат и условите во поглед на 
аерозагадувањето.  

Во студијата е презентиран и предлог-план за развој на системот за 
централизирано снабдување со топлинска енергија за греење на градот на краткорочен 
- до 2018 година, среднорочен - до 2020 година и долгорочен план - до 2040 година, со 
преглед на потребните инвестиции за реализација на планираниот развој.  

Преку повторно приклучување на исклучениот топлински конзум на централниот 
топловоден систем би се извршило понатамошно доискористување на постоечкиот 
капацитет на централниот топловоден систем. Во тој случај, крајниот износ на услугата 
ќе се намали за 10%. Со спроведување на овој план, емисиите на суспендирани 
честички би се намалиле за околу 7%. 

Со среднорочниот план ќе се изврши потполно искористување на постоечкиот 
капацитет на централниот топловоден систем и цената на услугата ќе се намали за 25%. 
Со спроведување на среднорочниот план ќе бидат елиминирани сите локални извори 
на загадување на воздухот (изворите на суспендирани честички) во регионите од Скопје 
кои се опфатени во ГУП, предизвикани од примената на несоодветен тип на греење. 

Паралелниот развој на централниот топловоден систем во урбаните делови на 
градот, со развој на топлинските пумпи и инвертери во периферните региони, отвораат 
простор за развој на когенеративно производство на електрична и топлинска енергија 
што ќе доведе до формирање на оптимална, самоодржива грејна структура на градот 
Скопје. Имено топлинската енергија од когенеративните постројќи ќе се користи за 
централниот топловоден систем, а електричната енергија ќе се користи за напојување 
на топлинските пумпи и инвертери. Дополнително, бидејќи потребните количества 
електрична енергија за греење преку високоефикасни инвертер - клима уреди и 
топлински пумпи согласно предложениот концепт ќе бидат ниски и ограничени во 
споредба со сегашната грејна структура кога електричната енергија масовно се користи 
за греење преку неефикасни уреди, ќе се добие вишок производство на електрична 
енергија во когенеративните постројќи која освен за греење во градот Скопје ќе служи и 
за задоволување на пазарот на електрична енергија во Македонија, кој е зависен од 
увоз. 

Значаен ефект од предложената грејна структура е и неколкукратното 
зголемување на употребата на природниот гас во Македонија на сметка на огревното 
дрво, електричната енергија и јагленот во термоенергетските постројки, што покрај 
еколошките ефекти ќе доведе и до поголемо искористување на системот за пренос на 
природен гас кој во моментов е искористен помалку од 20% и следствено, неколкукратно 
поевтинување на специфичните трошоци за пренос на природен гас во Македонија. Тоа 
во спирала ќе доведе до дополнително поевтинување на услугите од централниот 
топловоден систем за потрошувачите. 

Во завршниот дел од студијата се презентирани начините за централно 
снабдување со топлинска енергија за подготовка на санитарна топла вода и 
комбинација на овие системи со системи на сончева енергија, со анализа од техничка, 
енергетска, финансиско-економска и еколошка гледна точка. Предложениот концепт 
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овозможува масовна имплементација на централна подготовка на санитарна топла 
вода со искористување на сончевата енергија во урбаните региони на градот Скопје, 
што е во линија со прифатените заложби на Република Македонија за зголемување на 
уделот на обновливите извори на енергија. 
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