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1. Вовед

Веројатно ги живееме историските енергетски времиња, времиња кога се 
менува во целост традиционалниот начин на производство и користење на енергијата 
и енергетските ресурси. Времето и важноста на јагленот во севкупниот енергетски микс 
е завршено. Електраните на јаглен и рудниците на јаглен и лигнит од година во година 
во Европа се затвораат, а застапеноста на обновливите извори на енергија секојдневно 
расте. 

Во ноември 2016 година Европската Комисија започна инцијатива за спроведување 
на нов енергетски пакет т.н. “Чиста енергија за сите граѓани на Европската Унија”, со нов 
сет на директиви и регулативи. Со овој нов сет на директиви и регулативи во Европската 
енергетска политика, големо значење се дава на потрошувачите, кои играат значајна 
улога на пазарот на енергија и со кој им се дава можност активно, но и многу корисно, 
да учествуваат во процесот на енергетската транзиција, но и активно да придонесат во 
намалување на емисиите на штетни гасови во атмосферата. Со овие мерки крајните 
корисници на енергија, од пасивни потрошувачи веќе можат да станат и производители 
на енергија, посебно во делот на електричната енергија и тоа од чисти и обновливи 
извори. 

Со новиот Закон за енергетика од 2018 година и потрошувачите на електрична 
енергија во нашата земја, можат да станат активни чинители на пазарот со електрична 
енергија  и да почнат активно да произведуваат електрична енергија за сопствени 
потреби, а во моментите кога ќе имаат вишок на своето производство, тој вишок 
да го предаваат во електроенергетската мрежа. Ваквите потрошувачи, се наречени 
потрошувачи-производители на електрична енергија. 

За жал ова мерка се уште не е доволно искористена и многу мал број (само неколку 
на број), се влезени во оваа категорија учесници на пазарот со електрична енергија, 
од многу причини. Како најголема причина е фактот што само потрошувачите, односно 
домаќинствата, кои ќе излезат на слободниот пазар на електрична енергија можат да 
станат потрошувачи-производители на електрична енергија, а не и оние кои ќе останат 
да се снабдуваат од ЕВН Хоме, но и цената на електрична енергија од универзалниот 
снабдувач во нашата земја, која е на доста ниско ниво, споредено со цените во ЕУ и не 
ги стимулира потрошувачите да излезат на слободниот пазар.

Со оглед на тоа што Кичевскиот регион, како еден од регионите со јаглен во нашата 
земја, во наредниот период ќе биде изложен на доста големи промени поттикнати од 
енергетската транзиција и транзицијата на регионите со јаглен, во овој документ ќе бидат 
анализирани можностите за инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите во 
овој регион. 

На почетокот ќе се даде мал преглед на административните, географските и 
економските карактеристики на Кичевскиот регион, како и анализа на сончевото зрачење 
во овој дел на нашата земја, а понатака ќе се анализираат теоретските и сегашните 
законски можности за инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите, 
очекуваното годишно производство на електрична енергија од нив и економските 
и еколошките придобивки, а на крајот ќе бидат предложени и конкретни мерки за се 
поголема застапеност на потрошувачи-производители на електрична енергија во 
Кичевскиот регион, но и во нашата земја.
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2. Методологија за изработка на „Анализа на можностите за 
инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите во 
Кичевскиот регион‟

Со цел оптимална пресметка на можностите за инсталирање на фотоволтаични 
електрани во Кичевскиот регион (поранешни Општина Кичево, Другово, Вранештица 
Зајас и Осломеј), со помош на алатката Google Earth, во анализата е направена 
прилично прецизна пресметка на бројот на ниски објекти со кровна конструкција, од каде 
се процени дека во регионот има околу 9.930 ниски објекти со кровна конструкција каде 
може да се постават фотоволтаични електрани.  

За пресметка на годишното сончево зрачење, како и за очекуваното годишно 
производство на електрична енергија беа користени неколку алатки како PVsyst и  
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). При избор на неколку типови на 
фотоволтаични панели беа направени пресметки за можната инсталирана моќност на 
домовите, годишното производство на електрична енергија, намалените емисии на 
штетни материи во атмсферата, пресметковните цени на чинење на инвестицијата, 
како и пресметковните вредности на годишни заштеди и поврат на инвестицијата при 
различни цени на електричната енергија. 

Заради обемноста на регионот, како и немањето на прецизни податоци за 
големината на секоја кровна површина (површината на секој кров, на сите куќи) во 
Кичевскиот регион, при пресметките се правеа одредени апроксимации за одредени 
параметри кои е невозможно да се добијат со максимална прецизност. 

Во Анализата исто така беа изработени и неколку конкретни примери со конкретни 
трошоци за електрична енергија и конкретни заштеди при инсталирање на фотоволтаични 
панели на истите домаќинства, како и конкретни пресметки за инвестиционите вложувања 
и повратот на инвестицијата, со различна фотоволтаична опрема.

По изготвувањето на пресметките и анализите на крајот се предложени и конкретни 
мерки, се со цел зголемување на бројот на потрошувачи-производители на електрична 
енергија од фотоволтаични електрани во Кичевскиот регион, но и во нашата земја. 
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3. Административни, географски и економски карактеристики 
на Кичевскиот Регион

Градот Кичево се наоѓа во Југозападниот Регион на Република Северна Македонија, 
во Кичевската котлина и е еден од осумте плански региони во рамки на државата. Во 
Југозападниот Регион на Република Северна Македонија влегуваат 9 општини: Вевчани, 
Дебар, Дебарца, Охрид, Кичево, Македонски Брод, Пласница, Струга и Центар Жупа.  

Кичевскиот Регион е сместен во Кичевската Котлина, која претставува јасно 
обликувана природна целина, опколена од сите страни со високи планини. Припаѓа 
на горното сливно подрачје на реката Треска, на северната страна допира до превојот 
Стража, на западната страна се издига планината Бистра, на јужната страна по долината 
на реката Треска се протега до Илинска Планина, а на источната страна допира со 
северниот дел на Порече. Поголема река освен реката Треска е Зајаска Река која тече 
во градот меѓу Китино Кале и населбата Бичинци. Низ градот тече и една помала река 
позната како Сушица, која, како што кажува и самото име, е периодична, со непостојан 
тек во текот на летниот период. 

Климата во околината на градот Кичево е умерено-континентална и се одликува 
со благи зими и не толку топли лета во кои има средни врнежи и средна влажност на 
воздухот, поради надморската висина од 695 м н.в. што даваат големи можности за 
производство на електрична енергија од фотоволтаични електрани.

Со новата територијална поделба од 1996 година Кичевскиот Регион е поделен 
на 5 општини: Општина Кичево, Општина Другово, Општина Зајас, Општина Осломеј и 
Општина Вранешница, а со територијалната поделба во 2013 година, сите овие општини 
заедно со општината Осломеј каде се наоѓа ТЕЦ Осломеј, припаднаа кон Општина 
Кичево, со која раководи градоначалник и советот на општина Кичево, кој е составен од 
23 члена. 

Во сегашната општината Кичево согласно последниот попис во 2002 година има 
вкупно 15.693 домаќинства и 56.739 жители, и тоа:

- Вранештица ............................ 1 322 жители и   478 домаќинства

- Другово ................................... 3 249 жители и 1.152 домаќинства

- Зајас  .................................... 11 605 жители и 2.942 домаќинства

- Кичево .................................. 30 138 жители и 8.330 домаќинства

- Осломеј ................................ 10 425 жители и 2 791 домаќинства

Од кои:

- Македонци ...............................................................20.278 жители

- Албанци ...................................................................30.932 жители

- Турци ..........................................................................2.998 жители

- Роми ...........................................................................1.631 жители

- Срби ..............................................................................102 жители

- Власи ...............................................................................76 жители

- Божњаци ...........................................................................8 жители

- Други .............................................................................714 жители
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Согласно направената анализа со помош на алатката Google Earth и направената 
пресемтка на бројот на ниски објекти со кровна конструкција, кој е околу 9.930, каде 
може да се постават фотоволтаични електрани, со оваа анализа опфатени ќе бидат 63% 
од домаќинствата во Кичевскиот регион.

Територијата на Југозападниот Регион каде спаѓа и општина Кичево опфаќа 3.340 
km2, со 286 населени места, каде што живеат вкупно 219.622 жители (или околу 10% од 
вкупното население во РСМ), од кои 110.168 се мажи, а 109.454 се жени. 

Согласно регионалните статистики за 2017 година, бројот на активни субјекти во 
Југозападниот Регион изнесува 7.238 (10,13% од вкупниот број активни деловни субјекти 
во државата). БДП по глава на жител во регионот е 212.913 МКД (за 2015 г.),  БДВ на ниво 
на регионот е 40.909 милиони денари (за 2015 г.). 

Најголемо учество во создавањето на БДВ во Југозападниот плански Регион 
имаат трговијата, хотелите и рестораните, па индустријата и енергетиката. Учеството на 
Југозападниот плански Регион во создавање на БДВ на ниво на државата изнесува 8,4%. 
Според статистичките податоци од 2016 година, Југозападниот плански Регион на Р. С. 
Македонија произвел 8,21% од бруто-домашниот производ (БДП).

Во Југозападниот Регион има земјоделски површини од 103.373 ha од кои што 
помалку од 50% се обработливи површини, односно 50.667 ha. Останатиот дел отпаѓа 
на пасишта. Вкупните земјоделски површини во Република Северна Македонија се 
1.077.235 ha, следствено на што во Југозападниот плански Регион се простираат 
само 9,59% од вкупно обработливите површини на ниво на земјата. За овој регион е 
специфично производство на пченица, пченка и компир, а од овошните насади најголеми 
се приносите на јаболка, сливи, круши и цреши.

Стапката на невработеност на населението во Југозападниот регион во 2018 
година изнесувала 29,6% (и е втора по големина во 8 региони во РСМ, по Североисточниот 
регион со стапка на невработеност од 35,9%). Просечната исплатена бруто плата во 
2018 година, во Југозападниот регион е на ниво од 31.550 денар, а просечната бруто 
плата во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација – каде 
спаѓаат и вработените во ТЕЦ Осломеј, изнесува 50.837 денари, што е за повеќе од 60% 
повисока од просечната бруто плата во регионот.

Една од позначајните термоелектрани на јаглен во нашата земја е  Термоелектраната 
Осломеј, која се наоѓа во западниот дел на нашата земја во близина на градот Кичево 
на оддалеченост од 9 km од градот, а на јужната страна и во непосредна близина од 
инсталацијата е с. Осломеј. 

Термоелектричната централа (ТЕЦ) Осломеј, во сопственост на АД ЕСМ е втората 
ТЕЦ во Република Северна Македонија која користи лигнит како погонско гориво и која 
произведува околу 10% од домашното производство на електрична енергија. 

ТЕЦ Осломеј се состои од еден блок со вкупна инсталирана моќност од 125 MW и 
започнува со работа од 1979 година. Оваа термоелектрана го користи локалниот лигнит 
од рудникот Осломеј – Запад (Басен Кичево) како основно гориво со просечна калорична 
вредност од 7600 kJ/kg, со специфична потрошувачка од 1,5 kg/kWh и дополнителна 
специфична потрошувачка на мазут од 2,16 gr/Wh.

Во табела 1 дадено е производството на електрична енергија од ТЕЦ Осломеј во 
изминатите 10 години. 



8

АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА ДОМОВИТЕ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

Табела 1. Производство на електрична енергија од ТЕЦ Осломеј во период од 2008 – 2018  година

Производство на електрична енергија од ТЕЦ Осломеј 
година (MWh) 
2008 661.424
2009 591.415
2010 577.540
2011 586.802
2012 504.708
2013 169.982
2014 189.619
2015 106,472
2016 31.161
2017 74.308
2018 99.781

Просек   326.656  

Очигледно е дека по 2012 година, производството на електрична енергија почнува 
да се намалува, како резултат на ограничените годишни количини на лигнит кои се 
експлоатираат од постојните рудници и ограничените количини на лигнит во околината 
на Кичево и РЕК Осломеј. Согласно моменталните можности, без рудните наоѓалишта 
во околината на Поповјани, можностите на РЕК Осломеј се да произведува електрична 
енергија за уште 2 години.

Согласно Извештајот за „Национални емисиони фактори за CO2 и НЕ-CO2 гасово 
за клучните сектори на емисии во воздухот согласно IPCC и CORINAIR методологиите‟ 
изработен од страна на ТЕХНЛОБА доо Скопје во Март 2013 година, за јагленот од РЕК 
Осломеј добиени се следните емисионен фактори:

•	 CO2 Емисионен фактор:

C [%] = 21,70 [%] 

Ox = 0,98 NCV = 0,007338 [TJ/t] 

EFCO2 = 106,26 [t/TJ]
•	 SOx Емисионен фактор:

EFSOx = 1628 [g/GJ]
•	 NOx Емисионен фактор:

EFNOx = 318,0 [g/GJ]

Дополнително ТЕХНОЛАБ доо Скопје има изготвено извештаите за емисиите на 
загадувачи материи во атмосферата околу Термоелектраната Осломеј за 2012, 2013 
и 2015 (Прилог 1). Од овие Извештаи презентирани во магистеркиот труд на Ѓорќи 
Билески - „Заштита на животната средина во РЕК Осломеј и ревитализација на стариот 
коп за јаглен, со изградба на оранжериски систем‟, како и согласно производството на 
електрична енергија во споменатите години, може да се пресемта дека средните емисии 
на загадувачки материи во атмосферата околу ТЕ изнесуваат:

- Специфичната емисија на SO2 е 0,025 t/MWh

- Специфичната емисија на NОx е 0,003 t/MWh

- Специфичната емисија на CO е 0,006 t/MWh
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- Специфичната емисија на CO2 е 1,783 t/MWh

- Специфичната емисија на прашина е 0,003 t/MWh

Со цел исполнување на одредбите од ЕУ регулативите за редукција на емисиите 
на CO2 за помалку од 40% до 2030 година, како и задоволување на потребите на 
електрична енергија, новата Стратегија за развој на енергетиката на Република Северна 
Македонија, предвидува постепено напуштање на производството на електрична енергија 
од постојните термоелектрани и развој на нови чисти технологии со цел задоволување 
на домашните потреби. 

Преминувањето кон ниско јаглеродна економија и енергетика влијае директно 
врз економскиот и социјалниот живот на регионите со јаглен, како и на самата држава. 
Со оглед на големината на градот Кичево и значењето на ТЕЦ Осломеј за неговиот 
социјален и економски развој, овој регион беше избран како најсоодветен за анализата.  
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4. Сончево зрачење во Република Северна Македонија  
и во Кичево

Географската позиција и климатските услови во нашата земја, нудат многу добра 
перспектива за користење на сончевата енергија за производство на електрична енергија, 
но и топлинска енергија. Вкупното годишно сончево зрачење во Република Северна 
Македонија варира од минимум 1.250 kWh/m2 во северниот дел до максимум 1.530 kWh/
m2 во југозападниот дел, што значи дека просечното сончево зрачење во нашата земја е на 
ниво од околу 1.385 kWh/m2. Годишниот просек за дневното зрачење варира меѓу 3,4 kWh/m2 
во северниот дел на земјата (Скопје) и 4,2 kWh/m2 во југозападниот дел (Битола). 

Годишното хоризонтално сончево зрачење, хоризонталното дифузно сончево 
зрачење и просечните месечни температури  во Кичевскиот регион се дадено во Табела 2.

Табела 2. Годишното хоризонтално сончево зрачење, хоризонталното дифузно сончево зрачење и 
просечните месечни температури  во Кичевскиот регион

 

Хоризонтално 
глобално сончево 

зрачење

Хоризонтално 
дифузно сончево 

зрачење

Просечни месечни 
температури

kWh/m² kWh/m² °C
Јануари 59,8 22,3 -0,37
Февруари 73,6 28,8 1,06
Март 118,4 44,3 4,99
Април 135,3 58,8 9,88
Мај 177,3 69,4 15,44
Јуни 206,4 65,7 19,59
Јули 216,4 62 22,54
Август 187,2 55,5 22,48
Септември 134,7 45,6 17,7
Октомври 97,6 35 12,08
Ноември 58,8 24,9 5,69
Декември 47,7 20,5 0,67
Вкупно годишно 1513,2 532,8 11,04

Слика 1. Годишното хоризонтално сончево зрачење, хоризонталното дифузно сончево зрачење и 
просечните месечни температури  во Кичевскиот регион



11

АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА ДОМОВИТЕ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

Согласно овие податоци доколку се постави фиксен фотоволтаичен систем од само 
1 kWp, со агол на наклон од 300, очекуваното годишно производство на електрична енергија 
од овој систем би било околу 1.595,23 kWh:

Табела 3. Производство на електрина енергија од фиксен фотоволтаичен систем од 1 kWp, 

 Производство на електрична енергија
kWh

Јануари                                           101,57 
Февруари                                           103,05 
Март                                           142,57 
Април                                           135,04 
Мај                                           155,40 
Јуни                                           170,15 
Јули                                           179,20 
Август                                           169,26 
Септември                                           143,17 
Октомври                                           123,47 
Ноември                                             89,33 
Декември                                             83,02 
ВКУПНО                                        1.595,23 
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5. Анализа на можностите за инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во Кичевскиот регион

Општина Кичево е една од поголемите општини во нашата земја со површина 
од околу 800 km2. Со цел попрецизна анализа за можностите за инсталирање на 
фотоволтаични електрани на домовите во општина Кичево, целата општина во 
анализата беше поделена на 77 региони, од кои 9 во градото Кичево и 68 во остатите 
рурални - приградски средини.  Направени беа две сценарија, со инсталирање на 4 
kW фотоволтаичен систем во првото сценарио, а во второто сценарио анализиран е 
фотоволтаичен систем со инсталирана моќност согласно просечната големина на 
кровната конструкција. При тоа се анализираше вкупната инсталирана моќност, вкупното 
годишно производство на електрична енергија, вкупните трошоци за поставување на 
фотоволатични електрани, како и намалените емисии на штетни матери во атмсоферата 
со инсталирање на фотоволтаични електрани на анализираните 9.929 домаќинства.. 

Слика 2. Кичевски регион



13

АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА ДОМОВИТЕ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

Самиот град Кичево, како што и претходно беше кажано, поделен е на 9 региони 
и тоа:

Слика 3. Регионална поделба на градот Кичево

Во самиот град Кичево, односно во 9-те региони има околу 2.955 објекти со кровна 
конструкција, додека пак согласно пописот од 2002 година вкупниот број на домаќинства во Општина 
Кичево изнесува 8.330, што значи дека со анализата опфатени се околу 35,5% од домаќинствата. 
Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целото градско подрачје со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 11,82 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 18.853 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
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инсталирана моќност во целиот регион е со просечни 6,62 kW фотоволтаични електрани 
при што максималната инсталирана моќност е околу 19,566 МW и очекувано годишно 
производство на електрична енергија од околу 30.945 MWh.  Просечната пресметковна 
инвестиција за целиот град Кичево се движи од 8.274.000 € за првото сценарио до 
13.688.850 € за второто сценарио. 

Слика 4. Инсталирана моќнос и годишно производство на електрична енергија на 2.955 домови  во градот Кичево
Табела 4.  Инсталирана моќнос, годишно производство на електрична енергија и вкупни трошоци за 

инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите во градот Кичево

ГРАД 
КИЧЕВО

 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 2.955 4       11.820      18.853     2.800 8.274.000 
СЦЕНАРИО 2 2.955 6,62       19.556      30.945     4.632 13.688.850 

 

Во Македонија имаме околу 658.687 домаќинства  (Согласно извештајот на РКЕ за 2018 
година), а потрошувачката на електрична енергија на сите тие домаќинства во 2018 година 
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изнесувала 2.989.008 MWh. Согласно ова просечната потрошувачка на електрична енергија  по 
домаќинство би била 4,54 MWh. 

Во самиот град Кичево, како што и претходно е наведено имаме околу 8.330 
домаќинства, што согласно претходното би имале годишна потрошувачка на електрична 
енергија од околу 37.818 MWh. Со Сценариото 1, доколку се инсталираат само 4 kW 
фотоволтаични електрани на овие 2.955 домаќинства со ниски објекти и со кровни 
конструкции, нивното производството на електрична енергија би заменило скоро 50% 
од вкупните годишни потреби на електрична енергија на сите домаќинства во градот, 
а со Сценариото 2 со инсталирање на 6,62 kW фотоволтаични електрани на овие 2.955 
домаќинства, нивното производството на електрична енергија би заменило скоро 
82% од вкупните годишни потреби на сите домаќинства во градот Кичево. 

Доколку се аплицираат податоците за емисиите на загадувачки материи во 
атмосферата од ТЕЦ Осломеј, со производството на чиста електрична енергија од 
фотоволтаичните електрани инсталирани на 2.955 домаќинства во градот Кичево, 
емисиите на загадувачки материи во атмосферата би се намалиле за:

Табела 5. Намалени емисии на загадувачки материи во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во градот Кичево

 

Намалени емисиите на загадувачки материи 
во атмосферата 

СЦЕАНРИО 1 
4 kW Фотоволтаични 

системи

СЦЕНАРИО 2  
6,62 kW 

Фотоволтаични 
системи

тони/годишно тони/годишно
Специфичната емисија на SO2 471 774 
Специфичната емисија на NОx 57 93 
Специфичната емисија на CO 113 186 
Специфичната емисија на CO2 33.615 55.175 
Специфичната емисија на прашина 57 93 

Слика 5. Намалени емисии на загадувачки материи во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во градот Кичево
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Слика 6. Намалени емисии на CO2 во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите 
во градот Кичево

Околни рурални средини на Општина Кичево

Во околните 68 рурални средини на Општина Кичево има околу 6.974 објекти со 
кровна конструкција на кои теоретски би можело да се постават фотоволтаични електрани, но 
мора да се нагласи дека голем дел од овие објекти се доста стари со кровни конструкции кои 
во најголем дел не би издржале поставување на фотоволтаична опрема. Сепак во оваа анализа 
направени се пресметки како сите овие објекти технички да можат да ги исполнат барањата за 
поставување на фотоволтаична опрема. Во продолжение даден е Табеларен преглед на бројот на 
објекти со кровна конструкција на кои теоретски може да се постават фотоволтаични електрани 
по рурални среди во Општина Кичево:

Табела 6. Број на објекти со кровна конструкција по руралните средини во Општина Кичево

РЕГИОН Број на објекти со 
кровна конструкција

сл. Тајмиште 90
сл. Колари 210
сл. Бачишта 145
сл. Мидинци 40
сл. Горно Строгомиште 100
сл. Долно Строгомиште 120
сл. Речани 20
сл. Зајас 480
сл. Грешница 225
сл. Лешница 47
сл. Колибари 123
сл. Трапчин Дол 177
сл. Длапкин Дол 34
сл. Јагол 124
сл. Јагол Долнени 36
сл. Пополжани 131
сл. Жубрино 115
сл. Осломеј 50
сл. Црвинци 148
сл. Стрелци 297
сл. Гарани 5
сл. Шутово 120
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сл. Премка 33
сл. Србица 287
сл. Арангел 153
сл. Ново Село 38
сл. Туин 287
сл. Дулјани 55
сл. Рабетино 35
сл. Крушица 30
сл. Орланци 146
сл. Карбуница 130
сл. Вранештица 186
сл. Челопеци 165
сл. Речани-Челопечко 50
сл. Светорача 40
сл. Козичино 49
сл. Патец 23
сл. Цер 20
сл. Големо Црско 55
сл. Мало Црско 53
сл. Кладник 102
сл. Прострање 86
сл. Белица 65
сл. Козица 92
сл. Свиниште 54
сл. Брждани 74
сл. Јудово 36
сл. Видрани 30
сл. Пополжани 74
сл. Подвис 74
сл. Лавчани 44
сл. Јаворец 25
сл. Малкоец 53
сл. Попоец 124
сл. Иванчишта 32
сл. Кленоец 76
сл. Ехлоец 52
сл. Србјани 172
сл. Кнежино 57
сл. Раштани 233
сл. Бигор Доленци 97
сл. Мамудовци 137
сл. Лазаровци 87
сл. Извор 28
сл. Другово 305
сл. Добреноец 79
сл. Дошугубица 14

ВКУПНО 6.974 

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во сите овие региони 
со 4 kW фотоволтаични електрани е околу 27,896 МW и очекувано годишно производство 
на електрична енергија од околу 44.494 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион е со просечни 6,46 kW фотоволтаични електрани 
при што максималната инсталирана моќност е околу 45,982 МW и очекувано годишно 
производство на електрична енергија од околу 73.341 MWh.  Просечната пресметковна 
инвестиција за околините рурални средини на Општина Кичево се движи од  19.527.200 
€, за првото сценарио, до  32.187.099 € за второто сценарио. Или по региони тоа е:
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ЗА СЦЕНАРИО 1:

Табела 7. Број на објекти, инсталирана моќност, годишно производство на електрична енергија и инвестициони трошоци 
за инсталиранње на фотоволтаични системи согласно Сценарио 1 за руралните средини во Општина Кичево

РЕГИОН

Број на објекти 
со кровна 

конструкција

Вкупна 
инсталирана 

моќност за цел 
регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на електрична 

енергија

Пресметковна 
цена на 

инвестиција за 
целиот регион 

СЦЕНАРИО 1
  (kW)  (MWh) €

сл. Тајмиште 90                360               574,2        252.000 € 
сл. Колари 210                840            1.339,8        588.000 € 
сл. Бачишта 145                580               925,1        406.000 € 
сл. Мидинци 40                160               255,2        112.000 € 
сл. Горно Строгомиште 100                400               638,0        280.000 € 
сл. Долно Строгомиште 120                480               765,6        336.000 € 
сл. Речани 20                  80               127,6          56.000 € 
сл. Зајас 480             1.920            3.062,4     1.344.000 € 
сл. Грешница 225                900            1.435,5        630.000 € 
сл. Лешница 47                188               299,9        131.600 € 
сл. Колибари 123                492               784,7        344.400 € 
сл. Трапчин Дол 177                708            1.129,3        495.600 € 
сл. Длапкин Дол 34                136               216,9          95.200 € 
сл. Јагол 124                496               791,1        347.200 € 
сл. Јагол Долнени 36                144               229,7        100.800 € 
сл. Пополжани 131                524               835,8        366.800 € 
сл. Жубрино 115                460               733,7        322.000 € 
сл. Осломеј 50                200               319,0        140.000 € 
сл. Црвинци 148                592               944,2        414.400 € 
сл. Стрелци 297             1.188            1.894,9        831.600 € 
сл. Гарани 5                  20                 31,9          14.000 € 
сл. Шутово 120                480               765,6        336.000 € 
сл. Премка 33                132               210,5          92.400 € 
сл. Србица 287             1.148            1.831,1        803.600 € 
сл. Арангел 153                612               976,1        428.400 € 
сл. Ново Село 38                152               242,4        106.400 € 
сл. Туин 287             1.148            1.831,1        803.600 € 
сл. Дулјани 55                220               350,9        154.000 € 
сл. Рабетино 35                140               223,3          98.000 € 
сл. Крушица 30                120               191,4          84.000 € 
сл. Орланци 146                584               931,5        408.800 € 
сл. Карбуница 130                520               829,4        364.000 € 
сл. Вранештица 186                744            1.186,7        520.800 € 
сл. Челопеци 165                660            1.052,7        462.000 € 
сл. Речани-Челопечко 50                200               319,0        140.000 € 
сл. Светорача 40                160               255,2        112.000 € 
сл. Козичино 49                196               312,6        137.200 € 
сл. Патец 23                  92               146,7          64.400 € 
сл. Цер 20                  80               127,6          56.000 € 
сл. Големо Црско 55                220               350,9        154.000 € 
сл. Мало Црско 53                212               338,1        148.400 € 
сл. Кладник 102                408               650,8        285.600 € 
сл. Прострање 86                344               548,7        240.800 € 
сл. Белица 65                260               414,7        182.000 € 
сл. Козица 92                368               587,0        257.600 € 
сл. Свиниште 54                216               344,5        151.200 € 
сл. Брждани 74                296               472,1        207.200 € 
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сл. Јудово 36                144               229,7        100.800 € 
сл. Видрани 30                120               191,4          84.000 € 
сл. Пополжани 74                296               472,1        207.200 € 
сл. Подвис 74                296               472,1        207.200 € 
сл. Лавчани 44                176               280,7        123.200 € 
сл. Јаворец 25                100               159,5          70.000 € 
сл. Малкоец 53                212               338,1        148.400 € 
сл. Попоец 124                496               791,1        347.200 € 
сл. Иванчишта 32                128               204,2          89.600 € 
сл. Кленоец 76                304               484,9        212.800 € 
сл. Ехлоец 52                208               331,8        145.600 € 
сл. Србјани 172                688            1.097,4        481.600 € 
сл. Кнежино 57                228               363,7        159.600 € 
сл. Раштани 233                932            1.486,5        652.400 € 
сл. Бигор Доленци 97                388               618,9        271.600 € 
сл. Мамудовци 137                548               874,1        383.600 € 
сл. Лазаровци 87                348               555,1        243.600 € 
сл. Извор 28                112               178,6          78.400 € 
сл. Другово 305             1.220            1.945,9        854.000 € 
сл. Добреноец 79                316               504,0        221.200 € 
сл. Дошугубица 14                  56                 89,3          39.200 € 

ВКУПНО               6.974           27.896             44.494   19.527.200 € 
 

ЗА СЦЕНАРИО 2:

Табела 8. Број на објекти, инсталирана моќност, годишно производство на електрична енергија и инвестициони трошоци 
за инсталиранње на фотоволтаични системи согласно Сценарио 2 за руралните средини во Општина Кичево

РЕГИОН

Број на 
објекти 

со кровна 
конструкција

Максимално 
инсталирана 

моќност

Вкупна 
теоретска 

инсталирана 
моќност на 
регионот

Вкупно 
теоретско 
годишно 

производство 
на електрична 

енергија

Пресметковна 
цена на 

инвестиција за 
целиот регион 

 СЦЕНАРИО 2
 (kW)  (kW)  (MWh) €

сл. Тајмиште 90     6,46         581,42            927        406.992,60 € 
сл. Колари 210     6,05      1.271,40         2.028        889.982,10 € 
сл. Бачишта 145     6,91      1.001,37         1.597        700.959,00 € 
сл. Мидинци 40     6,00         239,94            383        167.958,00 € 
сл. Горно 
Строгомиште

100     6,40         640,11         1.021        448.077,00 € 

сл. Долно 
Строгомиште

120     6,30         756,11         1.206        529.275,60 € 

сл. Речани 20     6,53         130,63            208          91.438,20 € 
сл. Зајас 480     6,64      3.186,43         5.082     2.230.502,40 € 
сл. Грешница 225     6,70      1.507,14         2.404     1.054.998,00 € 
сл. Лешница 47     6,13         288,09            460        201.663,84 € 
сл. Колибари 123     7,12         875,23         1.396        612.661,77 € 
сл. Трапчин Дол 177     7,98      1.413,31         2.254        989.316,72 € 
сл. Длапкин Дол 34     6,81         231,50            369        162.049,44 € 
сл. Јагол 124     6,75         837,41         1.336        586.186,44 € 
сл. Јагол 
Долнени

36     7,14         257,16            410        180.011,16 € 

сл. Пополжани 131     6,83         894,15         1.426        625.907,52 € 
сл. Жубрино 115     7,25         833,73         1.330        583.608,90 € 
сл. Осломеј 50     6,91         345,65            551        241.951,50 € 
сл. Црвинци 148     8,02      1.186,90         1.893        830.830,56 € 
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сл. Стрелци 297     6,88      2.043,78         3.260      1.430.643,06 € 
сл. Гарани 5     6,29           31,46              50          22.021,65 € 
сл. Шутово 120     6,55         785,41         1.253        549.788,40 € 
сл. Премка 33     6,53         215,51            344        150.859,17 € 
сл. Србица 287     6,57      1.886,62         3.009     1.320.636,24 € 
сл. Арангел 153     7,02      1.074,47         1.714        752.131,17 € 
сл. Ново Село 38     6,26         238,05            380        166.638,36 € 
сл. Туин 287     7,02      2.014,40         3.213  1.410.076,92 € 
сл. Дулјани 55     7,08         389,25            621        272.476,05 € 
сл. Рабетино 35     6,59         230,57            368        161.398,65 € 
сл. Крушица 30     6,01         180,44            288        126.308,70 € 
сл. Орланци 146     6,61         964,39         1.538        675.071,88 € 
сл. Карбуница 130     6,02         782,42         1.248        547.692,60 € 
сл. Вранештица 186     6,73      1.252,65         1.998        876.857,94 € 
сл. Челопеци 165     7,09      1.170,13         1.866        819.091,35 € 
сл. Речани-
Челопечко

50     6,17         308,51            492        215.953,50 € 

сл. Светорача 40     6,68         267,04            426        186.925,20 € 
сл. Козичино 49     5,49         268,88            429        188.214,39 € 
сл. Патец 23     5,91         135,90            217          95.131,68 € 
сл. Цер 20     6,55         130,96            209          91.673,40 € 
сл. Големо Црско 55     6,29         346,22            552        242.353,65 € 
сл. Мало Црско 53     6,09         322,98            515        226.083,69 € 
сл. Кладник 102     6,69         682,59         1.089        477.815,94 € 
сл. Прострање 86     5,93         509,94            813        356.955,90 € 
сл. Белица 65     7,07         459,79            733        321.853,35 € 
сл. Козица 92     5,91         544,13            868        380.893,80 € 
сл. Свиниште 54     5,88         317,63            507        222.343,38 € 
сл. Брждани 74     6,68         494,42            789        346.091,34 € 
сл. Јудово 36     6,15         221,57            353        155.100,96 € 
сл. Видрани 30     6,47         194,15            310        135.903,60 € 
сл. Пополжани 74     6,16         456,08            727        319.253,76 € 
сл. Подвис 74     6,34         469,29            749        328.500,06 € 
сл. Лавчани 44     5,59         245,93            392        172.150,44 € 
сл. Јаворец 25     5,47         136,74            218          95.718,00 € 
сл. Малкоец 53     5,92         313,69            500        219.583,77 € 
сл. Попоец 124     5,63         698,54         1.114        488.979,12 € 
сл. Иванчишта 32     6,85         219,33            350        153.531,84 € 
сл. Кленоец 76     6,00         455,89            727        319.120,20 € 
сл. Ехлоец 52     6,29         327,21            522        229.047,00 € 
сл. Србјани 172     6,55      1.126,89         1.797        788.824,68 € 
сл. Кнежино 57     6,07         345,85            552        242.093,25 € 
сл. Раштани 233     6,01      1.399,33         2.232        979.529,67 € 
сл. Бигор 
Доленци

97     6,31         612,15            976        428.503,32 € 

сл. Мамудовци 137     7,08         969,34         1.546        678.540,45 € 
сл. Лазаровци 87     5,87         510,75            815        357.525,63 € 
сл. Извор 28     6,55         183,49            293        128.442,72 € 
сл. Другово 305     6,58      2.006,41         3.200     1.404.488,40 € 
сл. Добреноец 79     6,13         484,36            773        339.049,83 € 
сл. Дошугубица 14     5,60           78,37            125          54.860,40 € 

ВКУПНО      6.974     6,46         45.982       73.341   32.187.099,21 € 
 

Согласно податоците од пописот во 2002 година, во околните средини околу градот 
Кичево има 7.363 домаќинства, за кои пресемтките покажуваат дека годишната потрошувачка 
на електрична енергија е на ниво околу 33.428 MWh. Пресемтките во анализата пак покажуваат 
дека во  Сценариото 1, доколку се инсталираат само 4 kW фотоволтаични електрани на 
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6.974 домаќинства со ниски објекти и со кровни конструкции, производството на електрична 
енергија целосно би ги покрило потребите на електрична енергија на сите 7.363 домаќинства и 
би генерирале дополнително околу 11.000 MWh електрична енергија, додека пак со Сценариото 
2 со инсталирање на 6,46 kW фотоволтаични електрани, покрај тоа што производството на 
електрична енергија би ги покрило вкупните годишни потреби на електрична енергија на сите 
7.363 домаќинства, би се герерирале дополнително 39.900 MWh вишоци на електрична енергија.. 

Доколку се аплицираат податоците за емисиите на загадувачки материи во атмосферата 
од ТЕЦ Осломеј, со производството на чиста електрична енергија од фотоволтаичните електрани 
инсталирани на 6.974 домаќинства во руралните средини на општина Кичево, емисиите на 
загадувачки материи во атмосферата би се намалиле за:

Табела 9. Намалени емисии на загадувачки материи во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во градот Кичево

 

Намалени емисиите на загадувачки материи во 
атмосферата 

СЦЕАНРИО 1 СЦЕНАРИО 2
4 kW 

Фотоволтаични 
системи

6,62 kW Фотоволтаични 
системи

тони/годишно тони/годишно
Специфичната емисија на SO2                       1.112                                     1.834 
Специфичната емисија на NОx                           133                                        220 
Специфичната емисија на CO                           267                                        440 
Специфичната емисија на CO2                      79.333                                 130.767 
Специфичната емисија на прашина                           133                                        220 

Слика 7. Намалени емисии на загадувачки материи во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во градот Кичево
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Слика 8. Намалени емисии на CO2 во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите 
во градот Кичево

ОПШТИНА КИЧЕВО

Согласно претходни изнесеното во целата Општина Кичево, во нејзиното градско подрачје 
и во руралниот дел има 9.929 објекти со кровна конструкција, на кои теоретски би можело да се 
инсталираат фотоволтаични електрани. Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност 
во сите овие региони со 4 kW фотоволтаични електрани е околу 39,716 МW и очекувано 
годишно производство на електрична енергија од околу 63.347 MWh, што е околу 32% 
од вкупната инсталирана моќноста  и 20% од просечното годишно производство на ТЕЦ 
Осломеј. Додека пак со второто сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион 
е со просечни 6,48 kW фотоволтаични електрани при што максималната инсталирана 
моќност е околу 65,383 МW и очекувано годишно производство на електрична енергија 
од околу 104.285 MWh, што е  околу 52% од вкупната инсталирана моќноста и 32% 
од просечното годишно производство на ТЕЦ Осломеј. Просечната пресметковна 
инвестиција за целата Општина Кичево се движи од 27.801.200 €, за првото сценарио, 
до 45.767.861 € за второто сценарио. 
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Слика 9. . Инсталирана моќнос и годишно производство на електрична енергија на 9.929 домови  во општина 
Кичево

Во целата општина Кичево согласно податоците од пописот во 2002 година има вкупно 
15.693 домаќинства, кои пресметковно имаат вкупни годишни трошоци за електрична енергија 
на ниво од 71.246 MWh. Доколку се инсталираат само 4 kW фотоволтаични електрани на 
анализираните 9.929 домаќинства, производството на електрична енергија од нив би покрило 89% 
од вкупните потребите на електрична енергија на сите домаќинства во општината, а со Сценариото 
2 со инсталирање на 6,48 kW фотоволтаични електрани, покрај тоа што производството на 
електрична енергија би ги покрило вкупните годишни потреби на електрична енергија на сите 
домаќинства, би се генерирале дополнително 33.039 MWh вишоци на електрична енергија. 

Доколку пак се аплицираат податоците за емисиите на загадувачки материи во атмосферата 
од ТЕЦ Осломеј, со производството на чиста електрична енергија од фотоволтаичните електрани 
инсталирани на 9.929 домаќинства во општина Кичево, емисиите на загадувачки материи во 
атмосферата би се намалиле за:
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Табела 10. Намалени емисии на загадувачки материи во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во градот Кичево

 

Намалени емисиите на загадувачки материи во 
атмосферата 

СЦЕАНРИО 1 СЦЕНАРИО 2
4 kW 

Фотоволтаични 
системи

6,48 kW Фотоволтаични 
системи

тони/годишно тони/годишно
Специфичната емисија на SO2                      1.584                                      2.607 
Специфичната емисија на NОx                         190                                         313 
Специфичната емисија на CO                         380                                         626 
Специфичната емисија на CO2                  112.948                                  185.942 
Специфичната емисија на прашина                         190                                         313 

Слика 10. Намалени емисии на загадувачки материи во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични 
електрани на домовите во градот Кичево

Слика 11. Намалени емисии на CO2 во атмосферата со инсталирање на фотоволтаични електрани на домовите 
во градот Кичево
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Резултатите од анализата покажаа дека со се поголемото инсталирање на 
фотоволтаични електрани на крововите на домаќинствата, општина Кичево може 
да стане енергетски самоодржлива и да допринесе многу во намалување на емисијата 
на штетни материи во атмосферата. Со инвестиција од околу 28 милиони €, би се 
покриле скоро 90% од вкупните годишни потреби за електрична енергија на сите 
домаќинства во целата Општина, а при тоа емисиите на штетни материи во 
околината, доколку таа би ја заманила енергијата од ТЕЦ Осломеј, би се намалиле 
за повеќе од 20%. Ова ќе допринесе и за зголемување на економските активности 
во самата општина, со оглед дека ќе се отворат нови работни места во компании 
кои би произведувале, инсталирале, но и одржувале фотоволтаични електрани на 
домаќинства. Ова е еден од начините како да се продолжи со праведната енергетска 
транзиција на целиот Кичевски регион, како еден од регионите со јаглен во нашата 
земја, кој ќе биде силно погоден од енергетската транзиција во наредните години.      

. Права и обврски на категоријата учесници на пазарот со 
електрична енергија Потрошувач-Производител

Со цел да се испита исплатливоста и можноста за инсталирање на фотоволтаични 
електрани на кровните конструкции на домаќинствата во нашата земја, во овој дел 
ќе бидат анализирани правата и обврските на учесниците на пазараот на електрича 
енергија, на категоријата учесници потрошувач-производител. 

Согласно новиот Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Правилникот 
за обновливи извори на енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија, домаќинство, мал потрошувач, буџетски корисник и единка корисник, може да 
изгради постројка за производство на електрична енергија од обновлив извор на енергија, 
при што произведената електрична енергија ја користи за сопствена потрошувачка, а 
вишокот на произведена електрична енергија го предава во електродистрибутивна 
мрежа.

Потрошувачот-производител може да го предава вишокот на произведена 
електрична енергија во електродистрибутивна мрежа ако:

1. не е снабдуван со електрична енергија од универзалниот снабдувач,

2. инсталира фотоволтаичен систем или мала ветерна електроцентрала како 
постројка за производство на електрична енергија од обновлив извор на енергија на 
градба на која има право на сопственост или користење,

Инсталираната моќност на постројката за производство не треба да е поголема 
од 4 kW, за домаќинство, односно 20 kW, за мал потрошувач, буџетски корисник и единка 
корисник, а при тоа да го предава вишокот на произведена електрична енергија на истата 
точка на која снабдувачот му испорачува електрична енергија.

Покрај ова погоре што е опишано, постројката за производство на електрична 
енергија треба да ги исполнува и техничко-технолошките услови, како и начинот на 
приклучување на електродистрибутивната мрежа утврдени во мрежните правила за 
дистрибуција со електрична енергија.

Произведената и предадената електрична енергија од постројката за производство 
на електрична енергија во електродистрибутивната мрежа се мери со мерни уреди кои ги 
исполнуваат условите пропишани во мрежните правила за дистрибуција на електрична 
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енергија и се во сопственост на операторот на електродистрибутивниот систем.

Потрошувачот-производител и снабдувачот кој го снабдува со електрична енергија 
(тоа не треба да е универзалниот снабдувач, во моментот ЕВН Хоме ДОО Скопје), во рок 
од 30 дена од денот на прием на барањето од потрошувачот-производител, склучуваат 
договор за снабдување со електрична енергија и предавање на вишокот произведена 
електрична енергија во електродистрибутивна мрежа, чии што елементи се определени 
во Правилата за снабдување со електрична енергија.

Вишокот на електричната енергија што снабдувачот ја презема од потрошувачот-
производител (C) во пресметковниот период се вреднува на следниов начин: 

1. C = PCE*0,9, ако во пресметковен период Ei >= Ep 

2. C = PCE*0,9*Ei/Ep, ако во пресметковен период Ei < Ep,

Каде што: 

• Ei е вкупната електрична енергија испорачана од снабдувачот и преземена од 
потрошувачот-производител во рамките на пресметковен период и изразена во kWh,

• Ep е вкупната електрична енергија предадена во електродистрибутивна мрежа 
од потрошувачот-производител во рамките на пресметковен период и изразена во kWh, 

• PCE е просечна цена на електрична енергија која потрошувачот-производител 
ја плаќа на снабдувачот за купената електрична енергија, без надомест за користење на 
мрежа (мрежарина) и други надоместоци и даноци, во рамките на пресметковен период 
(кој е четири месеци) и изразена во ден./kWh.

Снабдувачот со електрична енергија може на потрошувачот-производител да 
му понуди друг начин на пресметка на цената на електрична енергија и пресметковен 
период кои се поповолни за потрошувачот-производител, но до сега не е сретнат ваков 
случај.

Согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија потрошувач-
производител е потрошувач приклучен на дистрибутивен систем кој произведува 
електрична енергија од обновливи извори на енергија и истата ја користи за сопствена 
потрошувачка, не поседува лиценца за производство за електрична енергија, вишокот 
од произведената електрична енергија ја предава во дистрибутивната мрежа, при што 
инсталираната моќност на инверторот на производната единица:

1. не ја надминува моќноста дефинирана во Правилникот за обновливи извори 
на енергија, тоа е 4 kW, за домаќинство, односно 20 kW, за мал потрошувач, буџетски 
корисник и единка корисник,   и

2. не ја надминува неговата одобрена едновремена максимална моќност како 
потрошувач, пропишана во енергетската согласност.

Потрошувачи-производители на електрична енергија можат да се приклучат 
на дистрибутивната мрежа само по претходно издадено Решение за согласност 
за приклучување на дистрибутивната мрежа од страна на ОДС – Операторот на 
Дистрибутивниот Систем, во согласност со Мрежните правила. Техничките параметри 
кои мора да ги исполнува приклучокот и кои се дефинирани во Член 59, Член 61, Член 
62, Член 63, Член 64, Член 65 и Член 67 од поглавјето “Приклучување на производители“ 
во Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. 
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Доколку производната постројка на потрошувач-производител има инвертор, 
карактеристиките на инверторот треба да бидат во согласност со листата на дозволени 
карактеристики на инвертори кои ОДС - Операторот на дистрибутивниот систем ја 
објавува на својата веб страна. 

Доколку еден потрошувач-производител има повеќе производни постројки со 
инвертори, истиот има обврска да обезбеди еден прекинувач преку кој се исклучуваат и 
вклучуваат сите постројки. 

7. Економска анализа на можните Потрошувачи-Производители 
со фотоволтаични електрани во Кичвескиот регион

Согласно можностите кои се нудат со новиот Закон за енергетика,  Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилникот за обновливи извори на 
енергија, секој потрошувач на електрична енергија да премине во група на  потрошувач-
производител, кој произведува електрична енергија од обновливи извори на енергија, во 
овој дел ќе бидат направени анализи за економската исплатливост на домаќинствата во 
Кичевскиот регион. При тоа анализирани се 3 домаќинства: 

•	 Карактеристично домаќинство во нашата земја, со годишна потрошувачка на 
електрична енергија од околу  8.339,37 kWh.

Слика 12. Годишна потрошувачка на електрична енергија на карактеристично домаќинство

•	 Домаќинство (односно куќа за домување) во Општина Кичево, во централното 
подрачје, со реална годишна потрошувачка на електрична енергија за 2019 година 
од 6.767 kWh, кое во зимскиот период загрева само една просторија со огревно 
дрво.



28

АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА ДОМОВИТЕ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

Слика 13. Годишни трошоци за електрична енергија на домаќинство во Општина Кичево, кое во зимскиот период 
загрева само една просторија со огревно дрво

•	 Домаќинство (односно куќа за домување) во Општина Кичево, во Другово, 
со реална годишна потрошувачка на електрична енергија за 2019 година од 4.168 
kWh, кое во зимскиот период загрева две простории со огревно дрво и готви на 
огревно дрво.

Слика 14. Годишни трошоци за електрична енергија на домаќинство во Општина Кичево, кое во зимскиот период 
загрева две простории со огревно дрво

Најпрво анализите се направени согласно моменталните правила и прописи 
кои ги регулираат правата и обврските на категоријата потрошувач-производител на 
електрична енергија, а потоа направенa е дополнителна анализа каде се дозволува 
во оваа категорија потрошувач-производител на електрична енергија, да влезат и 
домаќинствата кои се снабдуваат од Универзалниот снабдувач. За овие две анализи, 
направени се дополнително по 3 сценарија: 

1. Без поддршка од државата во делот на инвестицијата и оперирањето,

2. Со поддршка од државата со грант од 1.000 € во делот на инвестицијата и 

3. Со поддршка од државата со грант во висина од 50% од вкупната инвестиција.   
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Доколку едно домаќинство сака да стане потрошувач-производител еден од 
главнте услови е тоа да излезе на слободниот пазар и да биде снабдувано од некој од 
регистрираните снабдувачи. Но при тоа цената на електричната енергија која би ја имале 
домаќинствата на слободниот пазар, што е клучен фактор кој влијаат на исплатливоста 
за инвестирање, не е позната. Бидејќи не се достапни податоци за тоа колку изнесува 
цената на електричната енергија што снабдувачите би ја понудиле на категоријата 
потрошувачи-производители, во анализата беше земено дека таа цена е средна цена 
на електричната енергија, која снабдувачите ја понудиле на 3 училишта во месец Март 
2020 година (ПРИЛОГ 3) и таа е 4,883 ден./kWh или 79,39 €/MWh. За споредба, цената 
на електричната енергија (само на електричната енергија, без вклучени трошоци за 
дистрибуција и снабдување со електрична енергија) од Универзалниот снабдувач ЕВН 
Хоме, набавена од страна на АД ЕСМ, изнесува 2,1218 ден./kWh (или 2,3 пати пониска 
од цена на слободниот пазар).

За сите сценарија, земено е дека инвестиционите трошоци за инсталирање на 
фотоволтаичните системи ќе бидат 700€ за инсталиран kW фотоволтаичен систем. 
За оваа анализа направени се пресметки и за годишните трошоци за одржување и 
оперирање на фотоволтаичните електрани, при што пресметковните годишни трошоци 
за 4 kW фотоволтаичен систем изнесуваат околу 100 €, а за 6,3 kW фотоволтаичен 
систем изнесуваат околу 150 €, вклучувајќи ги трошоците за замена на инверторот по 
12-тата година на оперирање (ПРИЛОГ 4). 

За оваа анализа анализирани се фотоволтаични панели со инсталирана моќност 
од 350 kW по панел, од производител Canadian Solar Inc, модел CS6U - 350P P4 и инвертор 
од производител Fronius International, модел Primo 4.0-1. За 4 kW  систем потребни би 
биле 12 модули, поставени во две серии од по 6 модули, на површина од 23,3 m2 и еден 
инвертор. Додека пак за 6,3 kW систем потребни би биле 18 модули, поставени во две 
серии од по 9 модули, на површина од 35 m2 и еден инвертор

Во анализата користени се и цените за дистрибуција на електрична енергија, 
цените за пренос и управување со пазарот на електрична енергија  за категоријата 
потрошувачи домаќинства, согласно последната одлука на РКЕ за 2019 година 
презенитрани во ПРИЛОГ 5.  

Согласно праксата на финансиските институции, исто така е земено е дека 
доколку едно домаќинство се одлучи да инвестира во еден фотоволтаичен систем, дел 
од инвестицијата 30% би биле сопствени средства, а остатокот 70% би бил кредит, кој 
би имал каматна стапка од 4,5% согласно моменталните каматни стапки на банкарскиот 
пазар, за период на отплата од 10 години. За пресметка на економската исплатливост 
на инвестицијата земено е дека стапката на инфлација во државата би била 3,5% за 
животен век на инвестицијата од 25 години. 

Со цел зголемување на исплатливоста и атрактивноста да се инвестира во 
обновливи извори на енергија, државата може да воведе субвенции за сите потрошувачи 
кои сакаат да преминат во категоријата потрошувачи-производители и при тоа да ги 
стимулира да ги намалат своите потреби за електрична енергија, да користат обновливи 
извори на енергија, да се намали увозот на електрична енергија, но и да ги намали 
емисиите на штетни материи во атмосферата, со оглед на фактот што скоро 50% од 
вкупните потреби во нашата земја се произведуваат од термоелектрани на лигнит, 
кои се најголеми загадувачи на животната средина. Во овој документ анализирани се 
случаи кога државата би субвенционирала дел од трошоците за инвестирање. Во првата 
анализа субвенцијата - грант од државата би бил во висина од 1.000 € по домаќинство, 
а во вториот случај тоа би било 50% од вкупната инвестиција.
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Карактеристично домаќинство

Eдно карактеристично домаќинство во нашата земја има годишна потрошувачка 
на електрична енергија од околу  8.340 kWh (ПРИЛОГ 6). 

Согласно анализата за месечната потрошувачка на електрична енергија и 
месечното производство на електрична енергија од фотоволтаичните системи, (ПРИЛОГ 
7) може да се заклучи дека, домаќинството со инсталирање на 4 kW  фотоволтаичен систем 
би имале за 42,5% помала потрошувачка на електрична енергија и околу 2.838 kWh 
вишок на електрична енергија на годишно ниво, со што би имало вкупни заштеди 
за електрична енергија на годишно ниво за околу 15.833,12 ден. ако е снабдувано од 
снабдувачи на слободниот пазар. Доколку би се дозволило ваквото домаќинство да се 
снабдува со електрична енергија од ЕВН Хоме заштедите на годишно ниво би биле 
поголеми и би биле на ниво од околу 20.840,99 ден (ПРИЛОГ 8).

Слика 15. Годишни заштеди на електрична енергија на карактеристично домаќинство

Вкупните заштеди пресметани за инсталирање на 6,3 kW фотоволтаичен систем 
би биле на ниво од 23.720,16 ден. кога тоа би се снабдувало на слободниот пазар 
на електрична енергија, а доколку би се дозволило потрошувачите да бидат снабдувани 
од ЕВН Хоме, заштедите би биле на ниво од 24.946,71 ден..

Сепак мора да се нагласи дека иако заштедите се поголеми при инсталирање на 
фотоволтаични електрани со поголеми моќности од тие од 4 kW, инвестиционите трошоци 
се поголеми, но и поради начинот на пресметка на цената и приходите за вишоците 
на електрична енергија произведена од нив, не дозволуваат поголема исплатливост за 
фотоволтаични електрани со поголеми моќности од 4 kW.

Во следната табела дадена е исплатливоста при инвестирањето на фотоволтаични 
системи од 4 kW и 6,3 kW, при варијанта потрошувачите-производители да бидат 
снабдувани со електрична енергија на слободниот пазар и од универзалниот снабдувач и 
при тоа без никакви субвенции од страна на државата, при субвенции-грант од државата 
во вредност од 1.000 € во делот на инвестицијата и при субвенции-грант од државата во 
вредност од 50% од инвестицијата.
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Табела 11. Исплатливоста на 4 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти во однос на 
субвенционирањето од страна на државата за карактеристично домаќинство

4 
kW

 Ф
от

ов
ол

та
ич

ен
 с

ис
те

м
 

Без поддршка од државата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

17,9 -         310,65 €   1.960,00 €      840,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

11,8           986,03 €   1.960,00 €      840,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 €

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

11,5           690,05 €   1.260,00 €      540,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

7,6        1.986,74 €   1.260,00 €      540,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

8,9        1.090,34 €      980,00 €      420,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

5,9        2.387,02 €      980,00 €      420,00 € 
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Слика 16. Повраток на инвестицијата за 4 kW фотоволтаичен систем за карактеристичени домаќинство

Од овде јасно се гледа дека за 4 kW фотоволтаични системи, без субвенции од 
страна на државата и без можноста и потрошувачите кои се снабдувани од страна на 
Универзалниот снабдувач да преминат во категоријата потрошувачи-производители, 
проектите не се исплатливи за домаќинства со потрошувачка на електрична енергија 
слична на оваа. Со цел инвестицијата да биде поатрактивна и се поголем број 
на домаќинства да преминат во оваа категорија, потребно е да се дозволи и 
потрошувачите кои се снабдувани од страна на Универзалниот снабдувач да 
преминат во категоријата потрошувачи-производители, но и државата преку 
одреден фонд за развој на обновливи извори да ги стимулира со одредени 
субвенции во висина од 1.000 € или во висина од 50% од инвестицијата, што би 
било некаде околу 1.400 €. Така на пример со субвенција во висина од 1.000 € 
од инвестицијата за инсталирање на  4 kW фотоволтаичен систем и со можност 
ова домаќинство да биде снабдувано од ЕВН Хоме, тоа домаќинство би имало 
сопствени вложувања во висина од 540 €, а 1.260 € кредит, со заштедите од 
електрична енергија што би ги имало на годишно ниво во висина од околу 340 
€, би ја вратило својата инвестиција за 7,6 години и после 25 години, колку е и 
животниот век на фотоволтаичните електрани, дополнително би имало заштеди 
во висина од околу 2.000 € сведени на денешна вредност. Значи за вложени 540 
€ сопствени средства, по 25 години ќе добие 2.000 € (Нето сегашна вредност на 
инвестицијата), што е 4 пати повеќе и ја прави инвестицијата многу атрактивна. 



33
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За 6,3 kW фотоволтаични системи се добиваат следните вредности:

Табела 12. Исплатливоста на 6,3 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти за карактеристично 
домаќинство

6,
3 

kW
 Ф

от
ов

ол
та

ич
ен

 с
ис

те
м

 

Без поддршка од државата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 
 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

18,7 -         667,05 €   3.087,00 €      1.323,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

17,3 -         349,46 €   3.087,00 €      1.323,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 €

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

14,5            333,65 €   2.387,00 €      1.023,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

13,4            651,25 €   2.387,00 €      1.023,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 
 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

9,4      1.539,50 €   1.543,50 €         661,50 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

8,6      1.857,09 €   1.543,50 €         661,50 € 
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Слика 17. Повраток на инвестицијата за 6,3 kW фотоволтаичен систем за карактеристично домаќинство

Слично како и за 4 kW фотоволтаични системи и за 6,3 kW фотоволтаични системи, 
без субвенции од страна на државата и без можноста и потрошувачите кои се снабдувани 
од страна на Универзалниот снабдувач да преминат во категоријата потрошувачи-
производители, проектите не се исплатливи за домаќинства со потрошувачка на 
електрична енергија слична на оваа. Во овој случај дури и исплатливоста се намалува 
поради начинот на пресметка на приходот за предадениот вишок на електрична 
енергија, односно фотоволтаичниот систем е предимензиониран, поставен е поголем 
фотоволтаичен систем од тоа што се месечните трошоци на електрична енергија 
и ова домаќинство произведува многу поголеми количини на електрична енергија од 
тоа што се неговите трошоци. Согласно формулите објавени во Правилникот за 
обновливи извори, се со цел да не се дозволи домаќинствата да прават приличо големи 
приходи од продажба на вишоци на електрична енергија, нивната цена дополнително 
(покрај намалувањето од 10%), е намалена за соодносот на потрошената и 
произведената електрична енергија. На овој начин иако ова домаќинство потрошило 
помалку електрична енергија, сепак исплатливоста е многу помала. Со ова на некој 
начин се стимулираат домаќинствата да инсталираат фотоволтаични системи кои 
би биле со помало производство на електрична енергија од 4 месечната потрошувачка 
на електрична енергија што ја имаат.
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Домаќинство во градот Кичево

Со цел да се добијат пореални податоци за исплатливоста при инсталирањето на 
фотоволтаични системи на домаќинствата, земено е едно домаќинство во градот Кичево 
со годишна потрошувачка на електрична енергија од 6.767,30 kWh (или околу 81% од 
потрошувачката на едно типично домаќинство во нашата држава) (ПРИЛОГ 9).  

Согласно анализата за месечната потрошувачка на електрична енергија и 
месечното производство на електрична енергија од фотоволтаичните системи (ПРИЛОГ 
10) може да се заклучи дека, домаќинството со инсталирање на 4 kW  фотоволтаичен 
систем би имале за 44% помала потрошувачка на електрична енергија и околу 3.386 
kWh вишок на електрична енергија на годишно ниво, со што би имало вкупни заштеди 
за електрична енергија на годишно ниво за околу 16.117,58 ден. ако е снабдувано од 
снабдувачи на слободниот пазар. Доколку би се дозволило ваквото домаќинство да се 
снабдува со електрична енергија од ЕВН Хоме заштеди на годишно ниво би биле 
поголеми и би биле на ниво од околу 18.470,28 ден. (ПРИЛОГ 11).

Слика 18. Годишни заштеди на електрична енергија на домаќинство во општина Кичево

Вкупните заштеди пресметани за инсталирање на 6,3 kW фотоволтаичен систем 
би биле на ниво од 19.858,39 ден. кога тоа би се снабдувало на слободниот пазар 
на електрична енергија, а доколку би се дозволило потрошувачите да бидат снабдувани 
од ЕВН Хоме заштедите би биле на ниво од 20.294,25 ден..

Исплатливоста за инвестирање во фотоволтаични електрани за ова реално 
домаќинство во градот Кичево е дадена во следната Табела:
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Табела 13. Исплатливоста на 4 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти за домаќинство во Кичево

4 
kW

 Ф
от

ов
ол

та
ич

ен
 с

ис
те

м
 

Без поддршка од државата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

17,4 -         237,00 €   1.960,00 €      840,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

14           372,19 €   1.960,00 €      840,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 €

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
  

 години € Кредит Сопствени 
средства 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

11,2           763,71 €   1.260,00 €      540,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

9        1.372,89 €   1.260,00 €      540,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

8,7        1.163,99 €      980,00 €      420,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

7        1.773,17 €      980,00 €      420,00 € 
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Слика 19. Повраток на инвестицијата за 4 kW фотоволтаичен систем за домаќинство во Кичево

И овде како и претходно јасно се гледа дека за 4 kW фотоволтаични системи, без 
субвенции од страна на државата и без можноста и потрошувачите кои се снабдувани 
од страна на Универзалниот снабдувач да преминат во категоријата потрошувачи-
производители, проектите не се исплатливи за домаќинства со потрошувачка на 
електрична енергија слична на оваа. 
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За 6,3 kW фотоволтаични системи се добиваат следните вредности:

Табела 14. Исплатливоста на 6,3 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти за домаќинство во Кичево
6,

3 
kW

 Ф
от

ов
ол

та
ич

ен
 с

ис
те

м
 

Без поддршка од државата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 
 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

25,6 -      1.666,98 €   3.087,00 €  1.323,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

24,6 -      1.554,12 €   3.087,00 € 1.323,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 €

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

19,8 -         666,27 €   2.387,00 € 1.023,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

19 -         553,42 €   2.387,00 € 1.023,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 
 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

12,8          539,58 €   1.543,50 €  661,50 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

12,3          652,43 €   1.543,50 €  661,50 € 
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Слика 20. Повраток на инвестицијата за 6,3 kW фотоволтаичен систем за домаќинство во Кичево

Во овој случај многу јасно се гледа ефектот на предимензионираност 
каде исплатливоста е драстично намалена од примерот со инсталирање на 4 
kW фотоволтаични системи. Ова покажува дека потребни се многу внимателни 
пресметки за избор на оптималната инсталирана моќност на домаќинствата со 
слична годишна потрошувачка на електрична енергија. 

Домаќинство во Другово - Општина Кичево

Со цел да се добијат пореални податоци за исплатливоста при инсталирањето 
на фотоволтаични системи и за домаќинства со помала потрошувачка на електрична 
енергија, земено е едно домаќинство во регионот Другово – Општина Кичево со годишна 
потрошувачка на електрична енергија од 4.168,22 kWh (или околу 49% од потрошувачката 
на едно типично домаќинство во нашата држава) (ПРИЛОГ 12).

Согласно анализата за месечната потрошувачка на електрична енергија и 
месечното производство на електрична енергија од фотоволтаичните системи (ПРИЛОГ 
13) може да се заклучи дека, домаќинството со инсталирање на 4 kW  фотоволтаичен 
систем би имало за 46,7% помала потрошувачка на електрична енергија и околу 4.434 
kWh вишок на електрична енергија на годишно ниво, со што би имало вкупни заштеди 
за електрична енергија на годишно ниво за околу 12.268,30 ден. ако е снабдувано 
од снабдувачи на слободниот пазар. Доколку би се дозволило ваквото домаќинство да 
се снабдува со електрична енергија од ЕВН Хоме заштедите на годишно ниво би биле 
поголеми и би биле на ниво од околу 12.535 ден. (ПРИЛОГ 14).
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Слика 21. Годишни заштеди на електрична енергија на домаќинство во Другово

Вкупните заштеди пресметани за инсталирање на 6,3 kW фотоволтаичен 
систем би биле на ниво од 12.437 ден. кога тоа би се снабдувало на слободниот 
пазар на електрична енергија, а доколку би се дозволило потрошувачите да бидат 
снабдувани од ЕВН Хоме заштедите би биле на ниво од 12.695 ден.. Од овде јасно се 
гледа дека инвестирањето во поголем фотоволтаичен систем, доколку имаме прилично 
мала годишна потрошувачка на електрична енергија, е воопшто неисплатливо согласно 
сегашната методолгија.

Со цел да се испита иплатливоста при избор на оптимален систем со оптимална 
големина, направена е анализа и за 2 kW фотоволтаичен систем, што е многу блиску до 
оптималниот капацитет за ова карактеристично домаќинство во село Другово – општина 
Кичево. 

Вкупните заштеди пресметани за инсталирање на 2 kW фотоволтаичен систем 
би биле на ниво од 7.547 ден. кога тоа би се снабдувало на слободниот пазар на 
електрична енергија, а доколку би се дозволило потрошувачите да бидат снабдувани 
од ЕВН Хоме, заштедите би биле на ниво од 10.267 ден. Ова јасно покажува дека 
при избор на оптимален инсталиран капацитет согласно потрошувачката на електрична 
енергија, исплатливоста се зголемува. 

Како и во претходните два примери, така и овде согласно погоре изнесеното во 
следните табели дадена е исплатливоста при инвестирањето на фотоволтаични системи 
од 4 kW, 6,3 kW и 2 kW за ова конкретно домаќинство во село Другово – општина Кичево, 
при варијанта потрошувачите-производители да бидат снабдувани со електрична 
енергија на слободниот пазар и од универзалниот снабдувач и при тоа без никакви 
субвенции од страна на државата, при субвенции-грант од државата во вредност од 
1.000 € во делот на инвестицијата и при субвенции-грант од државата во вредност од 
50% од инвестицијата. 
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За 4 kW фотоволтаичен систем 

Табела 15. Исплатливоста на 4 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти за домаќинство во Другово

4 
kW

 Ф
от

ов
ол

та
ич

ен
 с

ис
те

м
 

Без поддршка од државата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

28,4 -      1.233,69 € 1.960,00 € 840,00 €

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

27,2 -      1.164,64 € 1.960,00 € 840,00 €

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 € 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
  

 години € Кредит Сопствени 
средства 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

18,3 -         232,98 €   1.260,00 €  540,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

17,5 -         163,93 €   1.260,00 € 540,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

14,2           167,30 €      980,00 € 420,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

13,6           236,35 €      980,00 € 420,00 € 

Слика 22. Повраток на инвестицијата за 4 kW фотоволтаичен систен за домаќинство во Другово
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За 6,3 kW фотоволтаичен систем 

Табела 16. Исплатливоста на 6,3 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти за домаќинство во Другово
6,

3 
kW

 Ф
от

ов
ол

та
ич

ен
 с

ис
те

м
 

Без поддршка од државата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

85,2 -      3.588,59 € 3.087,00 €      1.323,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

78,8 -      3.521,66 € 3.087,00 €      1.323,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 €

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

65,9 -      2.587,88 € 2.387,00 €  1.023,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

60,9 -      2.520,96 € 2.387,00 €      1.023,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 
Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

42,6 -    1.382,03 € 1.543,50 €   661,50 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

39,4 -    1.315,11 € 1.543,50 €   661,50 € 
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Слика 23. Повраток на инвестицијата за 6,3 kW фотоволтаичен систем за домаќинство во Другово
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За 2 kW фотоволтаичен систем 

Табела 17. Исплатливоста на 2 kW фотоволтаичен систем при различни варијанти за домаќинство во Другово
2 

kW
 Ф

от
ов

ол
та

ич
ен

 с
ис

те
м

 

Без поддршка од државата 

 

Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

21,6 -         370,49 €  980,00 €       420,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

12,9            333,93 €  980,00 €       420,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 1000 €

 

Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 
години € € € 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

6,2            630,22 €  280,00 €       120,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

3,7         1.334,63 €  280,00 €       120,00 € 

Со субвенција - грант од државата во висина од 50% од инвестицијата 

 

Поврат на 
инвестиција 

Нето сегашна 
вредност на 

инвестицијата 
Кредит Сопствени 

средства 

 години € € € 

Домаќинство 
снабдувано на 
слободниот пазар 

10,8         330,00 €  490,00 €       210,00 € 

Домаќинство 
снабдувано од 
ЕВН Хоме

6,4      1.034,42 €  490,00 €       210,00 € 
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Слика 24. Повраток на инвестицијата за 2 kW фотоволтаичен систем за домаќинство во Другово

Од претходното јасно се гледа дека за мали годишни потрошувачки на 
електрична енергија, потребно е да се инсталира оптимален фотоволтаичен 
систем со цел да се зголеми исплатливоста на инвестицијата. Јасно е дека за 
предимензионираните преокти од 6,3 и 4 kW фотоволтаични системи, при вака мала 
потрошувачка на електрична енергија, заштедите и приходите кои би ги имало тоa 
домаќинство не кореспондираат со вкупната инвестиција и при тоа инвестицијата 
е неисплатлива, додека пак за оптимална инсталација од само 2 kW фотоволтаичен 
систем, инвестицијата е исплатлива, а со субвенции од страна на државата таа 
станува уште повеќе атрактивна и отвара можност се поголем број потрошувачи 
со слична потрошувачка да инсталираат фотоволтаичен систем и да преминат во 
категоријата потрошувач-производител.  Тука треба да се додаде и потребата во 
иднина и потрошувачите кои се снабдувани од Универзалниот снабдувач да можат да 
преминат во оваа категорија потрошувачи-производители. 
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8.  Препораки за иден развој и поголема атрактивност на 
катеријата учесници на пазарот со електрична енергија 
Потрошувач-Производител со фотоволтаични електрани

1. Потенцијал - Со направените анализи за можностите за инсталирање на 
фотоволтаични електрани во Кичевскиот регион, се увиде потенцијал за 
инсталирање на околу 40 МW фотоволтаични системи на домаќинствата што 
е околу 32% од вкупната инсталирана моќноста на ТЕЦ Осломеј и очекувано 
годишно производство на електрична енергија од околу 63.347 MWh, што е 
околу 20% од просечното годишно производство на ТЕЦ Осломеј за последните 
години – 326.656 MWh. 

2. Co2 одземен - При тоа се отвара можност да се намалат емисиите на СО2 во 
атмосферата за околу 113.000 тони. Вкупните инвестиции за еден вака голем 
проект би биле на ниво од околу 28 мил. €. 

Но овие инвестиции согласно пресметките погоре и согласно сегашните услови 
на пазарот на електрична енергија, како и законската и подзаконската регулатива која 
го регулира правото на оваа категорија потрошувачи-производители, се неисплатливи.

3. Енергетски задруги - Анализите погоре покажаа дека доколку државата сака 
да го развие овој дел од пазарот на електрична енергија и при тоа да им 
даде можност и на обичните граѓани да имаат придобивки од обновливите 
извори на енергија, а не како до сега кога придобивки имаат само богатите 
поединци инвеститори, кои инвестираат во обновливи извори (дали се тоа 
фотоволтаични електрани, биогасни електрани, електрани на биомаса или 
мали хидроелектрани), потребно е да се направат одредени измени во 
Подзаконските акти и да се овозможи и потрошувачите кои се снабдувани 
од Универзалниот снабдувач да можат да преминат во таа категорија 
потрошувачи-производители и при тоа да ги обврзе снабдувачите да мораат 
да ги снабдуваат овие потрошувачи-производители. Ова повеќе е потребно да 
се потенцира поради фактот што до сега немаме ниту еден таков потрошувач-
производител кој е снабдуван од некој снабдувач со електрична енергија, а 
неофицијално на пазарот, иако граѓаните се повеќе бараат да инсталираат 
фотоволтаични системи, снабдувачите поради непредвидливоста и нејасната 
добивка при снабдување на едно вакво домаќинство, едноставно не даваат 
понуди и избегнуваат да ги снабдуваат но и да ја откупуваат вишокот 
произведен електрична енергија.

Со цел да се зголеми и атрактивноста за инвестирање и што е можно поголем 
број на домаќинства да преминат во оваа категорија потрошувачи-производители и да 
произведуваат чиста електрична енергија, која ќе допринесе да се намалат емисиите 
на СО2 во атмосферата, државата може да понуди и сет на мерки како субвенции кои 
не би ја оптовариле премногу, но ќе допринесат за развој на економијата и поголемо 
будење на свест кај граѓаните за загадувањето, енергетската ефикасност и обновливите 
извори на енергија. Во оваа анализа беа дадени неколку примери со субвенции од 
50% од инвестицијата и со 1.000 € по домаќинство, кои во комбинација со можноста и 
потрошувачите снабдувани од Универзалниот снабдувач да преминат во оваа категорија 
потрошувачи-производители, ги прават овие инвестиции во фотоволтаични системи на 
домаќинствата многу атрактивни и привлечни да инвестираат скоро сите домаќинства 
во нашата земја. 

Во иднина државата треба да направи и измени во Законот за градба, каде 
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ќе додаде дека при градба на нови објекти и при реконструкција на постојни објекти, 
задолжително ќе наложи поставување на фотоволтаични електрани, со цел брза и 
праведна енергетска транзиција и поголема енергија од обновливи извори.

(4 дела – инвестиција, закон, резултат, намалување на цо2) 

Како за пример, со се поголема инвестиција во фтоволтаични електрани на 
домовите во Општина Кичево би се отворила можност за покренување на една нова 
гранка во економијата, а тоа е производство на фотоволтаична опрема, инсталирање, 
оперирање и одржување на фотоволтаични системи, каде би се отвориле дополнително 
многу нови работни места. И сето тоа може да се направи со субвенции од страна на 
државата од само околу 10 мил. € и одредени измени на подзаконските акти. Ако ова се 
преслика на ниво на цела наша држава, каде да претпоставиме дека има околу 700.000 
домаќинства, од кои околу 300.000 живеат во куќи и ако на сите тие објекти за домување 
се постават 4 kW фотоволтаични системи, тогаш вкупната инсталирана моќност би била 
околу 1.200 МW, очекуваното годишно производство на електрична енергија на ниво од 
околу 1.800.000 МWh, а заштедите од намалени емисии на СО2 би биле на ниво од околу 
3.200.000 тони годишно. За сето ова апроксимативно би биле потребни околу 840.000.000 
€, што значи дека се отвара бизнис можност за нови компании кои би произведувале 
фотоволтаична опрема, инсталирале, оперирале и одржувале фотоволтаични системи 
и би се отвориле многу нови работни места. При тоа ова не може да се направи за 1 
година, тоа би бил бизнис можност за наредните 20-тина години, а државата доколку би 
субвенционирала со 1.000 € дел од инвестицијата за домаќинствата, за овие 300.000 
домаќинства, за 20-тина години би требало да се одвојат од буџетот средства во висина 
од околу 300 мил € (или на годишно ниво, ако распределбата би била за 20 години 
линеарна, тоа би било околу 15 мил € годишно). Ова е една од можностите да се забрза 
енергетската транзиција во нашата земја, но и што е можно побрзо да се премине кон 
зелена енергија која нема да ја загадува животната средина, при тоа забрзувајќи го 
економскиот раст на државата и отворање на нови работни места.
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9. КРАТКО РЕЗИМЕ

Во моменти кога Светот се соочува со огромни предизвици предизвикани од 
климатксите промени, потребно е од сите нас да се превземат решителни и храбри чекори 
за да ја забрзаме енергетската транзиција кон обновлива и децентрализирана енергија. 
Обновливите извори имаат директно влијание за намалувањето на емисиите на штетни 
гасови, глобалното затоплување, како и за подобро искористување на локалните ресурси 
и развој на локалната економија. Секое домаќинство има значајна улога и одговорност 
во енергетската транзиција и со поставување на обновливи извори на своите домови 
може многу да допринесе кон побрза и праведна енергетска транзиција. Крововите на 
домаќинствата мора да се искористат. Поставувањето на фотоволтаични електрани на 
крововите е наједноставниот метод за нивно правилно искористување и зголемување на 
искористеноста на обновливите извори на енергија. Инсталирањето на фотоволтаични 
електрани на домовите во Македонија може да заштеди многу пари, но и да намали 
емисии во атмосферата на милиони тони  СО2 секоја година. 

Анализата ни покажа дека едно домаќинство во нашата земја со проесечна 
потрошувачка на електрична енергија од 6.770 kWh (околу 750 € ако е снабдувано на 
слобдниот пазар или околу 500 € ако е снабдувано од ЕВН Хоме) со поставување на 4 kW 
фотоволтаичен систем може да заштеди околу 300 € на годишно ниво, што е намалување 
на трошоците за 40% доколку тоа е снабдувано со електрична енергија на слобдниот пазар 
и дури 60%, ако е снабдувано од ЕВН Хоме. Очекуваното производство на електрична 
енергија од ова домаќинство е на ниво од 6.370 kWh, што е 95% од годишните потреби, 
што го прави ова домаќинство самоодржливо и енергетски скоро независно, а при тоа 
енергијата е од обновливи извори кои директно влијаат за намалување на емисијата на 
штетни материи во атмосферата.

Моменталните услови за градба на фотоволтаични електрани на крововоите се 
прилично сложени, со многу административни процедури и бараат домаќинствата да 
излезат на слободниот пазар и да се снабдуваат од другите снабдувачи на пазарот, што 
е многу ризично, како во однос на ценовните политики, така и во однос на сигурноста 
во снабдувањето со електрична енергија, што ги прави овие инвестиции неисплатливи 
и едноставно неатрактивни за граѓаните. Анализите ни покажаа дека доколку државата 
сака да го развие овој дел од пазарот на електрична енергија и при тоа да им даде 
можност и на обичните граѓани да имаат придобивки од обновливите извори на енергија, 
а не како до сега кога придобивки имаат само богатите поединци инвеститори, кои 
инвестираат во обновливи извори (дали се тоа фотоволтаични електрани, биогасни 
електрани, електрани на биомаса или мали хидроелектрани), потребно е да:

- се направат измени во Подзаконските акти и да се овозможи и потрошувачите 
кои се снабдувани од Универзалниот снабдувач да можат да преминат 
во таа категорија потрошувачи-производители и да можат да изградата 
фотоволтаични електрани на своите кровови,. 

- да се поедностави процедурата за градба на ваквите објекти за кои нема 
да се бара сложена проектна документација за градба и приклучок кон 
дистрибутивната мрежа, 

- да се стимулира градбата со субвенции од страна на државата, во висина 
од 1.000 € или 50% од инвестицијата, на секое домаќинство кое ќе инсталира 
фотоволтаични електрани на своите кровови,

- да се направат промени во Законот за градба, каде ќе се додаде дека при 
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градба на нови објекти и при реконструкција на постојните обејкти (и кровови), 
задолжително ќе биде да се инсталираат фотоволтаични електрани на нив.

На овој начин нашата држава ќе ја забрза енергетската транзиција, ќе ги намали 
емисиите на штетни гасови во атмосферата, ќе го намали увозот на електрична енергија, 
ќе ја стимулира локаланата и националната економија, но и ќе придонесе за отварање 
на нови работни места и намалување на невработеноста. 

Ова е единствениот начин кон праведна енергетска транзиција на 
нашата земја. 

10. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

1. Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19)

2. Правилникот за обновливи извори на енергија
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ПРИЛОГ 1 

Резултатите од тие извештаите за емисиите на загадувачи материи во атмосферата 
околу Термоелектраната Осломеј за 2012,2013 и 2015 изработени од ТЕХНОЛАБ.  

Табела 18. Емисија на загадувачки материи во атмосферата околу ТЕ во 2012 година:

Месец
 SO2  NОx  CO  CO2  прашина  работа на 

ТЕ/час. 
 kg/h  kg/h  kg/h  kg/h  kg/h  h 

1   2.137    436   120   106.063           341            649 
2   2.643    277   139   104.194           311            696 
3   2.746    371   248   160.605           332            382 
4   2.763    519   235   142.867           327            617 
5   1.689    420   414   103.147           310            430 
6       
7      905    208   372   180.866           212            253 
8   1.461    331   163   195.103           184            708 
9   4.211    354   197   186.634           195            659 
10   3.085    281   314   206.358           397            744 
11   2.492    224   228   208.250           348            717 
12   2.184    194   228   191.375           298            419 

 
Табела 19. Емисија на загадувачки материи во атмосферата околу ТЕ во 2013 година:

Месец
 SO2  NОx  CO  CO2  прашина  работа на 

ТЕ/час. 
 kg/h  kg/h  kg/h  kg/h  kg/h  h 

1  548        254        361   194.691        287        713 
2 2.643        242        343   184.160        241        592 
3 4.437        260        793   153.645        228        534 
4  1.955        313        385     89.586        172        335 
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11     1.257        236        308   101.213        234        107 
12       

Табела 20. Емисија на загадувачки материи во атмосферата околу ТЕ во 2015 година:

Месец
 SO2  NОx  CO  CO2  прашина  работа на 

ТЕ/час. 
 kg/h  kg/h  kg/h  kg/h  kg/h  h 

1      548    254   361   194.691           287            713 
2   2.643    242   343   184.160           241            592 
3   4.437    260   793   153.645           228            534 
4   1.955    313   385     89.586           172            335 
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11   1.257    236   308   101.213           234            107 
12       
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ПРИЛОГ 2 

Вкупна инсталирана моќност, вкупно очекувано производство на електрична 
енергија и вкупни трошоци за инсталирање на фотоволтаичните електрани во градот 
Кичево 
Кичево 1

Во регионот Кичево 1, имаме 274 објекти со кровна конструкција и 6 деловни 
објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини на овие 
274 објекти е околу 45 m2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со 
максимална можност од околу 6.8 kW инсталирана моќност. 

                                                                                 

                                                                                                          

Табела 21. Број на објект во Кичево 1

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти

Број на објекти 274 / 6 /

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 1,096 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 1.748,1 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,75 kW фотоволтаични електрани е околу 1.849,83 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 2.950 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 767.200 €, за првото 
сценарио, до 1.294.880 € за второто сценарио. 

Вкупна инсталирана моќност за цел 
регион со СЦЕНАРИО 2 е 1,850 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел 
регион со СЦЕНАРИО 1 е 1,094 MW

 

 

Слика 25. Кичево 1
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Табела 22. Можни сценарија во Кичево 1

КИЧЕВО 1 Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на електрична 

енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

  kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 274 4   1.096       1.748     2.800   767.200 

СЦЕНАРИО 2 274 6,8   1.850       2.950     4.726 1.294.880

Кичево 2

Во регионот Кичево 2, имаме 196 објекти со кровна конструкција, 10 станбени објекти и 
3 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини на овие 196 
објекти е околу 48,45 m2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со максимална 
можност од околу 7,3 kW инсталирана моќност. 

                                                                                  

                           

       Табела 23. Број на објект во Кичево 2

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти

Број на објекти 196 10 / 3

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 2 е 1,424 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 1 е 0,784 MW

 

 

 Слика 26. Кичево 2
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Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 0,784 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 1.250,5 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 7,3 kW фотоволтаични електрани е околу 1.424 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 2.272 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 548.800 €, за првото 
сценарио, до 997.060 € за второто сценарио. 

Табела 24. Можни сценарија во Кичево 2

КИЧЕВО 2
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 196 4      784       1.250     2.800       548.800 
СЦЕНАРИО 2 196 7,3   1.424       2.272     5.087 

Кичево 3

Во регионот Кичево 3, имаме 259 објекти со кровна конструкција, 289 станбени објекти и 
17 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини на овие 259 
објекти е околу 48,3 м2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со максимална 
можност од околу 7,25 kW инсталирана моќност. 

                                                                               

Вкупна инсталирана моќност за цел 
регион со СЦЕНАРИО 2 е 1,877 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел 
регион со СЦЕНАРИО 1 е 1,036 MW

 

 

   Слика 27. Кичево 3
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       Табела 25. Број на објект во Кичево 3

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 259 289 / 17

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 1,036 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 1.652 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 7,25 kW фотоволтаични електрани е околу 1,877 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 2.995 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 725.200 €, за првото 
сценарио, до 1.314.226 € за второто сценарио. 

Табела 26. Можни сценарија во Кичево 3

КИЧЕВО 3
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 259 4   1.036       1.652     2.800       725.200 
СЦЕНАРИО 2 259 7,2   1.877       2.995     5.074 

Кичево 4

Во регионот Кичево 4, имаме 300 објекти со кровна конструкција, 335 станбени објекти 
и 4 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини на овие 300 
објекти е околу 42,6 м2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со максимална 
можност од околу 6,39 kW инсталирана моќност. 

                                                                               

Вкупна инсталирана моќност за цел 
регион со СЦЕНАРИО 2 е 1,917 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел 
регион со СЦЕНАРИО 1 е 1,2 MW

Слика 28. Кичево 4
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           Табела 27. Број на објект во Кичево 4

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 300 335 / 4

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 
kW фотоволтаични електрани е околу 1,2 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 1.914 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,39 kW фотоволтаични електрани е околу 1,917 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 3.058 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 840.000 €, за првото 
сценарио, до 1.342.152 € за второто сценарио. 

Табела 28. Можни сценарија во Кичево 4

КИЧЕВО 4
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 300 4   1.200       1.914     2.800       840.000 
СЦЕНАРИО 2 300 6,4   1.917       3.058     4.474 

Кичево 5

Во регионот Кичево 5, имаме 335 објекти со кровна конструкција, 182 станбени објекти, 33 
деловни згради и 1 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини 
на овие 300 објекти е околу 40,89 м2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со 
максимална можност од околу 6,13 kW инсталирана моќност. 

                                                                               

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 2 е 2,055 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 1 е 1,34 MW

  Слика 29. Кичево 5
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        Табела 29. Број на објект во Кичево 5

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 335 182 33 1

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 1,34 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 2.137 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,13 kW фотоволтаични електрани е околу 2,055 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 3.277 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 938.000 €, за првото 
сценарио, до 1.438.306 € за второто сценарио. 

Табела 30. Можни сценарија во Кичево 5

КИЧЕВО 5
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 335 4   1.340       2.137     2.800       938.000 
СЦЕНАРИО 2 335 6,13   2.055       3.277     4.293 

Кичево 6

Во регионот Кичево 6 имаме 106 објекти со кровна конструкција, 106 станбени 
објекти, 35 деловни згради и 8 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина 
на кровните површини на овие 106 објекти е околу 42,31 м2, што овозможува градба 
на фотоволтаична електрана со максимална можност од околу 6,35 kW инсталирана 
моќност. 

                                                                                       

                                                                                                                                Слика 30. Кичево 6

Табела 31. Број на објект во Кичево 6

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 106 106 35 8

Вкупна инсталирана моќност за 
цел регион со СЦЕНАРИО 2 е 

0,637 MW

Вкупна инсталирана моќност за 
цел регион со СЦЕНАРИО 1 е 

0,424 MW
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Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 
kW фотоволтаични електрани е околу 0,424 МW и очекувано годишно производство 
на електрична енергија од околу 676 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,35 kW фотоволтаични електрани е околу 0,637 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 1.073 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 296.800 €, за првото 
сценарио, до 470.933 € за второто сценарио. 

Табела 32. Можни сценарија во Кичево 6

КИЧЕВО 6
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 106 4      676          542     2.800       296.800 
СЦЕНАРИО 2 106 6,35      1.073          860     4.443       470.933 

Кичево 7

Во регионот Кичево 7 имаме 528 објекти со кровна конструкција, 202 станбени објекти, 23 
деловни згради и 4 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини 
на овие 528 објекти е околу 43,04 м2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со 
максимална можност од околу 6,46 kW инсталирана моќност. 

                        

           

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 2 е 3,408 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 1 е 2,112 MW

Слика 31. Кичево 7
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Табела 33. Број на објект во Кичево 7

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 528 202 23 4

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 2,112 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 3.369 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,46 kW фотоволтаични електрани е околу 3.408 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 5.436 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 1.478.400 €, за 
првото сценарио, до 2.385.916 € за второто сценарио. 

Табела 34. Можни сценарија во Кичево 7

КИЧЕВО 7
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €

СЦЕНАРИО 1 528 4   2.112       3.369     2.800 
   
1.478.400 

СЦЕНАРИО 2 528 6,46   3.408       5.436     4.519 
   
2.385.916 

Кичево 8

Во регионот Кичево 8 имаме 527 објекти со кровна конструкција, 40 станбени објекти, 18 
деловни згради и 5 јавни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини 
на овие 527 објекти е околу 42,67 м2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана со 
максимална можност од околу 6,4 kW инсталирана моќност. 

                                                                                    

    

                                                                                                                                                 Слика 32. Кичево 8

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 2 е 3,373 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 1 е 2,108 MW
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Табела 35. Број на објект во Кичево 8

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 527 40 18 5

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 2,108 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 3.362 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,4 kW фотоволтаични електрани е околу 3.373 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 5.380 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 1.475.600 €, за 
првото сценарио, до 2.361.255 € за второто сценарио. 

Табела 36. Можни сценарија во Кичево 8

КИЧЕВО 8
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 527 4   2.108       3.362     2.800    1.475.600 
СЦЕНАРИО 2 527 6,4   3.373       5.380     4.481    2.361.255 

Кичево 9

Во регионот Кичево 9, имаме 430 објекти со кровна конструкција, 1 станбен објект 
и 9 деловни објекти. Согласно мерењата, просечната големина на кровните површини на 
овие 300 објекти е околу 43,77 м2, што овозможува градба на фотоволтаична електрана 
со максимална можност од околу 6,56 kW инсталирана моќност. 

                                                                                

                                                                                                                                 Слика 33. Кичево 9

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 2 е 2,823 MW

Вкупна инсталирана моќност за цел регион 
со СЦЕНАРИО 1 е 1,720 MW
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Табела 37. Број на објект во Кичево 9

Објект Куќи Станбени згради Деловни згради Јавни објекти
Број на објекти 430 1 9 /

Согласно првото сценарио, можната инсталирана моќност во целиот регион со 4 kW 
фотоволтаични електрани е околу 1,72 МW и очекувано годишно производство на 
електрична енергија од околу 2.743 MWh. Додека пак со второто сценарио, можната 
инсталирана моќност во целиот регион со 6,56 kW фотоволтаични електрани е околу 2,823 
МW и очекувано годишно производство на електрична енергија од околу 4.503 MWh.  
Просечната пресметковна инвестиција за целиот регион се движи од 1.204.000 €, за 
првото сценарио, до 1.976.035 € за второто сценарио. 

Табела 38. Можни сценарија во Кичево 9

КИЧЕВО 9
 

Број на 
објекти 

Просечна 
инсталирана 
моќност по 

објект

Вкупна 
инсталирана 
моќност за 
цел регион

Очекувано 
годишно 

производство 
на 

електрична 
енергија

Прес. 
инвестиција 

по објект

Прес.  
инвестиција 
за целиот 

регион

 kW kW MWh € €
СЦЕНАРИО 1 430 4   1.720       2.743     2.800    1.204.000 
СЦЕНАРИО 2 430 6,56   2.823       4.503     4.595    1.976.035 

ПРИЛОГ 3 

Средна цена на електрична енергија која  снабдувачите ја понудиле на трите 
училишта во месец Март2020 година.

Табела 39. Средна цена на електрична енергија која  снабдувачите ја понудиле на трите училишта во месец 
Март2020 година

Институција Снабдувач средна тарифа
ден./kWh €/MWh

ОУ Магдалена Антева - Куманово МИСТ Енергџи   4,995 ден          81,22 € 
СОСУ Илинден - Илинден Енерџи Актив   4,703 ден          76,46 € 
Панче Арсовски Скопје МИСТ Енергџи   4,950 ден          80,49 € 

ПРОСЕЧНА ЦЕНА   4,883 ден          79,39 € 
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ПРИЛОГ 4 
Годишни трошоци за одржување и оперирање на фотоволтаичните електрани

Табела 40. Годишни трошоци за одржување и оперирање на 4 kW фотоволтаичните електрани

4 kW систем
Замена на инвертор 1 за 25 години (на 13 година) 1 инвертор
Цена на инвертор ≈       200 € €/kW
Вкупна цена за замена на инвертор на 13-тата година       800 € €
Годишни трошоци за замена на инвертор         40 €  
Трошоци за осигурување         1,5 € €/kW
Вкупни годишни трошоци за осигурување            6 € €
Резервни делови и материјали за одржување         2,5 € €/kW
Вкупно годишни трошоци за резервни делови и материјали 
за одржување          10 € €

Годишни фиксни трошоци за одржување од страна на 
производителите на опрема          2,5 € €/kW

Вкупни годишни трошоци за одржување од страна на 
производителите на опрема          10 € €

Трошоци за чистење на опремата и панелите            5 € €/kW
Вкупни годишни трошоци за чистење на панелите          20 € €
Други непредвидени трошоци          15 € €
   
Вкупно годишни трошоци за одржување и оперирање        101 € €

Табела 41. Годишни трошоци за одржување и оперирање на 6,3 kW фотоволтаичните електрани

 6,3 kW систем
Замена на инвертор 1 за 25 години (на 13 година) 1 инвертор
Цена на инвертор ≈         200 € €/kW
Вкупна цена за замена на инвертор на 13-тата година      1.260 € €
Годишни трошоци за замена на инвертор           63 €  
Трошоци за осигурување             2 € €/kW
Вкупни годишни трошоци за осигурување             9 € €
Резервни делови и материјали за одржување             3 € €/kW
Вкупно годишни трошоци за резервни делови и материјали 
за одржување           16 € €

Годишни фиксни трошоци за одржување од страна на 
производителите на опрема             3 € €/kW

Вкупни годишни трошоци за одржување од страна на 
производителите на опрема           16 € €

Трошоци за чистење на опремата и панелите             5 € €/kW
Вкупни годишни трошоци за чистење на панелите           32 € €
Други непредвидени трошоци           15 € €
   
Вкупно годишни трошоци за одржување и оперирање         150 € €
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ПРИЛОГ 5 

Користени тарифи за дистрибуција и пренос на електрична енергија во анализата

Табела 42. Користени цена на електрична енергија во анализата
Цена на 

електричната 
енергија од 

Универзалниот 
снабдувач 

со вклучено 
трошоци 

за пренос, 
дистрибуција и 

снабдување

Цена само за 
електричната 
енергија од 

Универзалниот 
снабдувач

Цена за 
пренос, 

дистрибуција 
и снабдување 
на електрична 

енергија

Цена на 
електричната 
енергија на 
слободниот 

пазар

Цена 
пренос и 

дистрибуција 
на 

електрична 
енергија

ден./kWh ден./kWh ден./kWh ден./kWh ден./kWh

        4,26 ден         2,12 ден         2,14 ден         4,88 ден         1,98 ден 

ПРИЛОГ 6 

Месечна потрошувачка на електрична енергија на едно домаќинство во Македонија

Табела 43. Месечна потрошувачка на електрична енергија на едно домаќинство во Македонија

 Месечна потрошувачка на електрична енергија на 
едно домаќинство во Македонија

 kWh
Јануари                                        700,82 
Февруари                                        631,74 
Март                                        698,92 
Април                                        671,97 
Мај                                        693,72 
Јуни                                        687,56 
Јули                                        743,04 
Август                                        746,48 
Септември                                        704,79 
Октомври                                        693,32 
Ноември                                        670,77 
Декември                                        696,25 
ВКУПНО                                     8.339,37 
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ПРИЛОГ 7 

Месечна потрошувачка на електрична енергија и производство на електрична енергија 
на каркатеристично домаќинство во Кичево со инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем

Табела 44. Резултати добиени од направената симулација за 4 kW фотоволтаичен систем

 

Месечна 
потрошувачка 
на електрична 

енергија на 
едно типично 
домаќинство 

Месечно 
производство 
на електрична 

енергија за едно 
домаќинство во 
Кичево со 4 kW 
фотоволтаичен 

систем

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
генериран од 
тоа типично 
домаќинство 

МЕСЕЧНА 
ПОТРОШУВАЧКА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ПО 
НЕТИРАЊЕ со 4 kW 

фотоволтаичен систем

 kWh kWh kWh kWh
Јануари             700,82            406,29         160,74       455,27 
Февруари             631,74            412,18         184,35       403,90 
Март             698,92            570,28         261,59       390,22 
Април             671,97            540,14         242,45       374,27 
Мај             693,72            621,62         274,37       346,48 
Јуни             687,56            680,59         326,47       333,43 
Јули             743,04            716,79         334,06       360,31 
Август             746,48            677,06         309,98       379,41 
Септември             704,79            572,70         262,41       394,51 
Октомври             693,32            493,89         224,80       424,23 
Ноември             670,77            357,30         143,18       456,65 
Декември             696,25            332,10         113,62       477,77 
ВКУПНО          8.339,37         6.380,93      2.838,01    4.796,46 

 

ПРИЛОГ 8 

Пресемтка на заштедите за електрична енергија за карактеристично домаќинство 
во Кичево со инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем.

Табела 45. Месечните трошоци за електрична енергија на испитуваното домаќинство 
без 4 kW фотоволтаичен систем

  

Месечна потрошувачка 
на електрична енергија 
на едно домаќинство во 

Македонија

Месечни трошоци 
за електрична 

енергија без 4 kW 
фотоволтаичен систем 

на слободен пазар

Месечни трошоци 
за електрична 

енергија без 4 kW 
фотоволтаичен систем 

од Универзален 
снабдувач

 kWh ден ден
Јануари                          700,82             4.809,92 ден             2.984,48 ден 
Февруари                          631,74             4.335,81 ден             2.690,31 ден 
Март                          698,92             4.796,87 ден             2.976,38 ден 
Април                          671,97             4.611,90 ден             2.861,62 ден 
ПРВИ 4 МЕСЕЦИ                       2.703,44           18.554,50 ден           11.512,78 ден 
Мај                          693,72             4.761,23 ден             2.954,27 ден 
Јуни                          687,56             4.718,91 ден             2.928,01 ден 
Јули                          743,04             5.099,73 ден             3.164,30 ден 
Август                          746,48             5.123,33 ден             3.178,94 ден 
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ                       2.870,80           19.703,19 ден           12.225,53 ден 
Септември                          704,79             4.837,20 ден             3.001,41 ден 
Октомври                          693,32             4.758,47 ден             2.952,56 ден 
Ноември                          670,77             4.603,66 ден             2.856,50 ден 
Декември                          696,25             4.778,59 ден             2.965,04 ден 
ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ                       2.765,13           18.977,92 ден           11.775,51 ден 
ВКУПНО                       8.339,37          57.235,62 ден          35.513,82 ден 



64

АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА ДОМОВИТЕ ВО КИЧЕВСКИОТ РЕГИОН

Табела 46. Месечните трошоци за електрична енергија на испитуваното домаќинство со 4 kW фотоволтаичен 
систем

Месеч. 
потрошувачка  

без ФС

Месечно 
производство 
на електрична 
енергија за со 

4 kW ФС

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за типично 

домаќинство

Потрошувачка 
на ЕЕ по 

НЕТИРАЊЕ со 
инсталиран 4 

kW ФС

Месеч. трошоци 
за ЕЕ со 4 kW ФС, 

снабдувано на 
слободен пазар

Месеч. трошоци 
за ЕЕ со 4 kW 

ФС, снабдувано 
од Универзален 

снабдувач
kWh kWh kWh kWh ден ден

Јануари    700,82            406,29         160,74           455,27  3.124,66 ден 1.938,80 ден 
Февруари    631,74            412,18         184,35           403,90  2.772,11 ден 1.720,05 ден 
Март    698,92            570,28         261,59           390,22  2.678,20 ден 1.661,78 ден 
Април    671,97            540,14         242,45           374,27  2.568,73 ден 1.593,86 ден 
ПРВИ 4 МЕСЕЦИ 2.703,44         1.928,90         849,12        1.623,66 11.143,70 ден 6.914,49 ден 
Мај    693,72            621,62         274,37           346,48  2.377,99 ден 1.475,50 ден 
Јуни    687,56            680,59         326,47           333,43  2.288,44 ден 1.419,94 ден 
Јули    743,04            716,79         334,06           360,31  2.472,93 ден 1.534,41 ден 
Август    746,48            677,06         309,98           379,41  2.603,99 ден 1.615,73 ден 
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ 2.870,80         2.696,06      1.244,88        1.419,63  9.743,34 ден 6.045,59 ден 
Септември    704,79            572,70         262,41           394,51  2.707,63 ден 1.680,04 ден 
Октомври    693,32            493,89         224,80           424,23  2.911,65 ден 1.806,63 ден 
Ноември    670,77            357,30         143,18           456,65  3.134,12 ден 1.944,67 ден 
Декември    696,25            332,10         113,62           477,77  3.279,10 ден  2.034,63 ден 
ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ 2.765,13         1.755,98         744,01        1.753,16 12.032,49 ден  7.465,98 ден 
ВКУПНО 8.339,37         6.380,93      2.838,01        4.796,46 32.919,53 ден 20.426,06 ден 

Табела 47. Приходи од продажбата на вишок на елетрична енергија за карактеристичното домаќинство 

 

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за типично 

домаќинство 

ПРИХОД од 
ВИШОК НА 
Електрична 

енергија 
снабдувано на 

слободниот 
пазар

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за типично 

домаќинство 

ПРИХОД од ВИШОК 
НА Електрична 

енергија снабдувано 
од Универзалниот 

снабдувач

 kWh ден kWh ден
Јануари              160,74               160,74  
Февруари              184,35               184,35  
Март              261,59               261,59  
Април              242,45               242,45  
ПРВИ 4 МЕСЕЦИ              849,12  3.731,26 ден              849,12        1.621,50 ден 
Мај              274,37               274,37  
Јуни              326,47               326,47  
Јули              334,06               334,06  
Август              309,98               309,98  
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ           1.244,88  6.238,20 ден           1.244,88        2.710,95 ден 
Септември              262,41               262,41  
Октомври              224,80               224,80  
Ноември              143,18               143,18  
Декември              113,62               113,62  
ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ              744,01  3.269,37 ден              744,01        1.420,78 ден 
ВКУПНО           2.838,01  13.238,84 ден           2.838,01        5.753,23 ден 

Вкупните заштеди кои би ги имало ова домаќинство би можеле да се пресметаат доколку 
се одземат вкупните трошоци за електрична енергија кое тоа домаќинство би ги имало по 
инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем од трошоците кои би биле кога тоа домаќинство не 
би инвестирало во 4 kW фотоволтаичен систем и би се снабдувало од Универзалниот снабдувач 
и на нив би се додале приходите кои би ги имало тоа домаќинство од продажба на вишоци.

1. Во случај кога тоа би се снабдувало на слободниот пазар, тие заштеди би биле:
•	 Месечни трошоци за електрична енергија без инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем, 

снабдувано од Универзален снабдувач - 35.513,82 ден
•	 Месечни трошоци за електрична енергија со инсталирање на 4 kW Фотоволтаичен систем по 

часовно нетирање на енергија, снабдувано на слободен пазар - 32.919,53 ден 
•	 ПРИХОД од ВИШОК на електрична енергија на домаќинството, снабдувано на слободниот 
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пазар - 13.238,84 ден
•	 ВКУПНИ ЗАШТЕДИ = 

(35.513,82 ден. – 32.919,53 ден.)+13.238,83 ден. = 15.833,12 ден.

2. Во случај кога би се дозволило потрошувачите да бидат снабдувани од Универзалниот 
снабдувач и при тоа да преминат во категоријата потрошувач-производител, согласно 
сегашните цени, тие заштеди би биле:

•	 Месечни трошоци за електрична енергија без инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем, 
снабдувано од Универзален снабдувач - 35.513,82 ден

•	 Месечни трошоци за електрична енергија со инсталирање на 4 kW Фотоволтаичен систем 
по часовно нетирање на енергија, снабдувано од Универзалниот снабдувач - 20.426,06 ден

•	 ПРИХОД од ВИШОК на електрична енергија на домаќинството, снабдувано од Универзалниот 
снабдувач - 5.753,23 ден

•	 ВКУПНИ ЗАШТЕДИ = 

(35.513,82 ден. – 20.426,06 ден.) + 5.753,23 ден. = 20.840,99 ден.

ПРИЛОГ 9 

Реална месечна потрошувачка на електрична енергија на домаќинство од градот 
Кичево 

Табела 48. Месечна потрошувачка на електрична енергија на едно домаќинство градот Кичево

 Месечна потрошувачка на електрична енергија на едно 
домаќинство во Македонија

 kWh
Јануари 568,70
Февруари 512,65
Март 567,16
Април 545,29
Мај 562,95
Јуни 557,94
Јули 602,97
Август 605,76
Септември 571,93
Октомври 562,62
Ноември 544,32
Декември 565,00
ВКУПНО 6.767,30
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ПРИЛОГ 10 

Месечна потрошувачка на електрична енергија и производство на електрична енергија 
на реално домаќинство во градот Кичево со инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем

Табела 49. Месечна потрошувачка на електрична енергија и производство на електрична енергија на 
реално домаќинство во градот Кичево со инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем 

 

Месечна 
потрошувачка 
на електрична 

енергија на 
едно типично 
домаќинство 

Месечно 
производство 
на електрична 

енергија за едно 
домаќинство во 
Кичево со 4 kW 
фотоволтаичен 

систем

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
генериран од 
тоа типично 
домаќинство 

МЕСЕЧНА 
ПОТРОШУВАЧКА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ПО 
НЕТИРАЊЕ со 4 kW 

фотоволтаичен систем

 kWh kWh kWh kWh
Јануари 568,70 405,59 197,88 361,00
Февруари 512,65 408,75 214,55 318,44
Март 567,16 559,90 308,51 315,78
Април 545,29 543,78 286,91 288,42
Мај 562,95 624,69 334,26 272,52
Јуни 557,94 677,97 382,51 262,48
Јули 602,97 711,50 399,39 290,86
Август 605,76 680,77 371,35 296,34
Септември 571,93 569,09 301,48 304,32
Октомври 562,62 500,36 271,29 333,55
Ноември 544,32 359,87 168,08 352,53
Декември 565,00 326,37 149,74 388,38
ВКУПНО 6.767,30 6.368,64 3.385,95 3.784,61

 

ПРИЛОГ 11 

Пресемтка на заштедите за електрична енергија за реално домаќинство во градот 
Кичево со инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем.

Табела 50. Месечните трошоци за електрична енергија на испитуваното домаќинство без 4 kW фотоволтаичен систем

 

Месечна потрошувачка 
на електрична енергија 
на едно домаќинство 

во Македонија

Месечни трошоци 
за електрична 

енергија без 4 kW 
фотоволтаичен систем 

на слободен пазар

Месечни трошоци за 
електрична енергија без 

4 kW фотоволтаичен 
систем од Универзален 

снабдувач
 kWh ден ден
Јануари                   568,70        3.903,19 ден          2.421,87 ден 
Февруари                   512,65        3.518,46 ден          2.183,15 ден 
Март                   567,16        3.892,60 ден          2.415,30 ден 
Април                   545,29        3.742,50 ден          2.322,17 ден 
ПРВИ 4 МЕСЕЦИ                2.193,81      15.056,75 ден          9.342,48 ден 
Мај                   562,95        3.863,68 ден          2.397,35 ден 
Јуни                   557,94        3.829,34 ден          2.376,05 ден 
Јули                   602,97        4.138,37 ден          2.567,79 ден 
Август                   605,76        4.157,52 ден          2.579,68 ден 
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ                2.329,62      15.988,90 ден          9.920,87 ден 
Септември                   571,93        3.925,33 ден          2.435,60 ден 
Октомври                   562,62        3.861,44 ден          2.395,97 ден 
Ноември                   544,32        3.735,82 ден          2.318,02 ден 
Декември                   565,00        3.877,77 ден          2.406,09 ден 
ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ                2.243,87      15.400,35 ден          9.555,68 ден 
ВКУПНО                6.767,30      46.446,01 ден       28.819,03 ден 
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 Табела 51. Месечните трошоци за електрична енергија на испитуваното домаќинство со 4 kW 
фотоволтаичен систем

 

Месеч. 
потрошувачка  

без ФС

Месечно 
производство 

на 
електрична 
енергија за 
со 4 kW ФС

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за типично 

домаќинство

Потрошувачка 
на ЕЕ по 

НЕТИРАЊЕ 
со инсталиран 

4 kW ФС

Месеч. 
трошоци за ЕЕ 

со 4 kW ФС, 
снабдувано 
на слободен 

пазар

Месеч. 
трошоци за ЕЕ 

со 4 kW ФС, 
снабдувано од 
Универзален 

снабдувач
 kWh kWh kWh kWh ден ден
Јануари 568,70 405,59 197,88 361,00 2.477,62 ден 1.537,33 ден
Февруари 512,65 408,75 214,55 318,44 2.185,55 ден 1.356,10 ден
Март 567,16 559,90 308,51 315,78 2.167,27 ден 1.344,76 ден
Април 545,29 543,78 286,91 288,42 1.979,50 ден 1.228,25 ден
ПРВИ 4 
МЕСЕЦИ 2.193,81 1.918,02 1.007,85 1.283,63 8.809,94 ден 5.466,43 ден
Мај 562,95 624,69 334,26 272,52 1.870,37 ден 1.160,54 ден
Јуни 557,94 677,97 382,51 262,48 1.801,49 ден 1.117,79 ден
Јули 602,97 711,50 399,39 290,86 1.996,26 ден 1.238,65 ден
Август 605,76 680,77 371,35 296,34 2.033,87 ден 1.261,99 ден
ВТОРИ 4 
МЕСЕЦИ 2.329,62 2.694,93 1.487,50 1.122,20 7.701,99 ден 4.778,96 ден
Септември 571,93 569,09 301,48 304,32 2.088,63 ден 1.295,96 ден
Октомври 562,62 500,36 271,29 333,55 2.289,28 ден 1.420,47 ден
Ноември 544,32 359,87 168,08 352,53 2.419,52 ден 1.501,27 ден
Декември 565,00 326,37 149,74 388,38 2.665,55 ден 1.653,93 ден
ТРЕТИ 4 
МЕСЕЦИ 2.243,87 1.755,69 890,60 1.378,78 9.462,98 ден 5.871,64 ден

ВКУПНО 6.767,30 6.368,64 3.385,95 3.784,61 25.974,92 
ден 16.117,03 ден

Табела 52. Приходи од продажбата на вишок на елетрична енергија

 

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за типично 

домаќинство 

ПРИХОД од 
ВИШОК НА 
Електрична 

енергија 
снабдувано на 

слободниот 
пазар

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за типично 

домаќинство 

ПРИХОД од ВИШОК 
НА Електрична 

енергија снабдувано 
од Универзалниот 

снабдувач

 kWh ден kWh ден
Јануари  197,88  197,88  
Февруари   214,55   214,55  
Март   308,51  308,51  
Април    286,91  286,91  
ПРВИ 4 МЕСЕЦИ   1.007,85   4.428,73 ден 1.007,85        1.924,60 ден 
Мај    334,26  334,26  
Јуни   382,51    382,51  
Јули    399,39    399,39  
Август    371,35    371,35  
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ   1.487,50   4.931,22 ден 1.487,50        2.142,97 ден 
Септември    301,48   301,48  
Октомври    271,29  271,29  
Ноември 168,08  168,08  
Декември    149,74  149,74  
ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ      890,60   3.913,51 ден   890,60         1.700,70 ден 
ВКУПНО   3.385,95 13.273,46 ден  3.385,95         5.768,28 ден 

 

Вкупните заштеди кои би ги имало ова домаќинство би се пресметале како и во 
претходниот случај, доколку се одземат вкупните трошоци за електрична енергија кое тоа 
домаќинство би ги имало по инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем од трошоците кои би 
биле кога тоа домаќинство не би инвестирало во 4 kW фотоволтаичен систем и би се снабдувало 
од Универзалниот снабдувач и на нив би се додале приходите кои би ги имало тоа домаќинство 
од продажба на вишоци.

1. Во случај кога тоа би се снабдувало на слободниот пазар, тие заштеди би биле:
•	 Месечни трошоци за електрична енергија без инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем, 

снабдувано од Универзален снабдувач - 28.819,03 ден 
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•	 Месечни трошоци за електрична енергија со инсталирање на 4 kW Фотоволтаичен систем по 
часовно нетирање на енергија, снабдувано на слободен пазар - 25.974,92 ден

•	 ПРИХОД од ВИШОК на електрична енергија на домаќинството, снабдувано на слободниот 
пазар - 13.273,46 ден

•	 ВКУПНИ ЗАШТЕДИ = 

(28.819,03 ден. – 25.974,92 ден.)+13.273,46 ден. = 16.117,58 ден.

2. Во случај кога би се дозволило потрошувачите да бидат снабдувани од Универзалниот 
снабдувач и при тоа да преминат во категоријата потрошувач-производител, согласно 
сегашните цени, тие заштеди би биле:

:Месечни трошоци за електрична енергија без инсталирање на 4 kW фотоволтаичен 
систем, снабдувано од Универзален снабдувач - 28.819,03 ден.
•	 Месечни трошоци за електрична енергија со инсталирање на 4 kW Фотоволтаичен систем 

по часовно нетирање на енергија, снабдувано од Универзалниот снабдувач - 16.117,03 ден.

•	 ПРИХОД од ВИШОК на електрична енергија на домаќинството, снабдувано од Универзалниот 
снабдувач -  5.768,28 ден.

•	 ВКУПНИ ЗАШТЕДИ = 

(28.819,03 ден. – 16.117,03 ден.) + 5.768,28 ден. =  18.470,28 ден

ПРИЛОГ 12 Реална месечна потрошувачка на електрична енергија на 
домаќинство во село Другово – Општина Кичево

Табела 53. Реална месечна потрошувачка на електрична енергија на домаќинство во во село Другово – 
Општина Кичево

 

Месечна потрошувачка на 
електрична енергија на едно 
домаќинство во Македонија

 kWh
Јануари 350,29

Февруари 315,76
Март 349,33
Април 335,86

Мај 346,74
Јуни 343,66
Јули 371,39

Август 373,11
Септември 352,27
Октомври 346,54
Ноември 335,26
Декември 348
ВКУПНО 4.168,22
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ПРИЛОГ 13 Месечна потрошувачка на електрична енергија и производство 
на електрична енергија на реално домаќинство во село Другово Општина Кичево со 
инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем

Табела 54. Резултати добиени од направената симулација за 4 kW фотоволтаичен систем

 

Месечна 
потрошувачка 
на електрична 

енергија на 
домаќинството 

во Другово 

Месечно 
производство 
на електрична 

енергија за 
домаќинство во 
Другово со 4 kW 
фотоволтаичен 

систем

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
генериран од тоа 

домаќинство 

МЕСЕЧНА 
ПОТРОШУВАЧКА 
НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ПО 
НЕТИРАЊЕ со 4 

kW фотоволтаичен 
систем

 kWh kWh kWh kWh
Јануари 350,29 406,02 272,3 216,56

Февруари 315,76 412,47 281,54 184,83
Март 349,33 570,38 402,83 181,79
Април 335,86 540,09 374,82 170,59

Мај 346,74 621,49 431,95 157,2
Јуни 343,66 680,49 488,7 151,87
Јули 371,39 716,68 511,48 166,19

Август 373,11 677,02 479,72 175,8
Септември 352,27 572,59 402,29 181,98
Октомври 346,54 493,88 346,03 198,68
Ноември 335,26 357,15 234,51 212,62
Декември 348 333,53 207,85 222,32
ВКУПНО 4.168,22 6.381,80 4.434,01 2.220,43

 

ПРИЛОГ 14 Пресемтка на заштедите за електрична енергија за реално 
домаќинство во село Другово Општина Кичево со инсталирање на 4 kW фотоволтаичен 
систем

Табела 55. Месечните трошоци за електрична енергија на испитуваното домаќинство без 4 kW фотоволтаичен 
систем

 

Месечна 
потрошувачка на 

електрична енергија 
на тоа домаќинство 

во Другово

Месечни трошоци за 
електрична енергија без 4 
kW фотоволтаичен систем 

снабдувано на слободен пазар

Месечни трошоци за 
електрична енергија без 

4 kW фотоволтаичен 
систем снабдувано од 

Универзален снабдувач
 kWh ден ден

Јануари 350,29               2.404,11 ден               1.491,71 ден 
Февруари 315,76               2.167,14 ден               1.344,68 ден 

Март 349,33               2.397,59 ден               1.487,67 ден 
Април 335,86               2.305,14 ден               1.430,30 ден 

ПРВИ 4 МЕСЕЦИ 1.351,24               9.273,99 ден               5.754,37 ден 
Мај 346,74               2.379,78 ден               1.476,61 ден 
Јуни 343,66               2.358,63 ден               1.463,49 ден 
Јули 371,39               2.548,97 ден               1.581,59 ден 

Август 373,11               2.560,76 ден               1.588,91 ден 
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ 1.434,90               9.848,13 ден               6.110,61 ден 

Септември 352,27               2.417,75 ден               1.500,17 ден 
Октомври 346,54               2.378,40 ден               1.475,76 ден 
Ноември 335,26               2.301,02 ден               1.427,75 ден 
Декември 348               2.388,45 ден               1.482,00 ден 

ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ 1.382,08               9.485,62 ден               5.885,68 ден 
ВКУПНО 4.168,22            28.607,74 ден            17.750,66 ден 
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Табела 56. Месечните трошоци за електрична енергија на испитуваното домаќинство со 4 kW фотоволтаичен 
систем

 

Месеч. 
потрошувачка  

без ФС

Месечно 
производство 

на 
електрична 
енергија за 
со 4 kW ФС

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
за домаќ. во 

Другово

Потрошувачка 
на ЕЕ по 

НЕТИРАЊЕ 
со инсталиран 

4 kW ФС

Месеч. трошоци 
за ЕЕ со 4 kW 

ФС, снабдувано 
на слободен 

пазар

Месеч. трошоци 
за ЕЕ со 4 kW 

ФС, снабдувано 
од Универзален 

снабдувач

 kWh kWh kWh kWh ден ден

Јануари 350,29 406,02 272,3 216,56      1.486,34 ден 1.491,71 ден 

Февруари 315,76 412,47 281,54 184,83      1.268,51 ден  1.344,68 ден 

Март 349,33 570,38 402,83 181,79      1.247,67 ден 1.487,67 ден 

Април 335,86 540,09 374,82 170,59      1.170,82 ден 1.430,30 ден 
ПРВИ 4 

МЕСЕЦИ 1.351,24 1.928,96 1.331,49 753,77      5.173,35 ден 5.754,37 ден 

Мај 346,74 621,49 431,95 157,2      1.078,90 ден 1.476,61 ден 

Јуни 343,66 680,49 488,7 151,87      1.042,33 ден  1.463,49 ден 

Јули 371,39 716,68 511,48 166,19      1.140,60 ден   1.581,59 ден 

Август 373,11 677,02 479,72 175,8      1.206,60 ден   1.588,91 ден 
ВТОРИ 4 
МЕСЕЦИ 1.434,90 2.695,69 1.911,85 651,06      4.468,42 ден    6.110,61 ден 

Септември 352,27 572,59 402,29 181,98      1.248,97 ден   1.500,17 ден 

Октомври 346,54 493,88 346,03 198,68      1.363,63 ден  1.475,76 ден 

Ноември 335,26 357,15 234,51 212,62      1.459,28 ден  1.427,75 ден 

Декември 348 333,53 207,85 222,32      1.525,83 ден  1.482,00 ден 
ТРЕТИ 4 
МЕСЕЦИ 1.382,08 1.757,15 1.190,67 815,6      5.597,72 ден  5.885,68 ден 

ВКУПНО 4.168,22 6.381,80 4.434,01 2.220,43   15.239,49 ден  17.750,66 ден 

Табела 57. Приходи од продажбата на вишок на елетрична енергија

 

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА за 

домаќинството во 
Другово 

ПРИХОД од 
ВИШОК НА 
Електрична 

енергија 
снабдувано на 

слободниот 
пазар

ВИШОК НА 
ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА за 

домаќинството во 
Другово

ПРИХОД од ВИШОК 
НА Електрична 

енергија снабдувано 
од Универзалниот 

снабдувач

 kWh ден kWh ден
Јануари 272,3  272,3  

Февруари 281,54  281,54  
Март 402,83  402,83  
Април 374,82  374,82  

ПРВИ 4 МЕСЕЦИ 1.331,49  3.312,25 ден 1.331,49        1.439,41 ден 
Мај 431,95  431,95  
Јуни 488,7  488,7  
Јули 511,48  511,48  

Август 479,72  479,72  
ВТОРИ 4 МЕСЕЦИ 1.911,85  2.860,92 ден 1.911,85        1.243,28 ден 

Септември 402,29  402,29  
Октомври 346,03  346,03  
Ноември 234,51  234,51  
Декември 207,85  207,85  

ТРЕТИ 4 МЕСЕЦИ 1.190,67  3.583,96 ден 1.190,67        1.557,49 ден 
ВКУПНО 4.434,01 9.757,13 ден 4.434,01        4.240,18 ден 
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 Вкупните заштеди кои би ги имало ова домаќинство би се пресметале како и во 
претходните случаи, доколку се одземат вкупните трошоци за електрична енергија кое тоа 
домаќинство би ги имало по инатслаирање на 4 kW фотоволтаичен систем од трошоците кои би 
биле кога тоа домаќинство не би инвестирало во 4 kW фотоволтаичен систем и би се снабдувало 
од Универзалниот снабдувач и на нив би се додале приходите кои би ги имало тоа домаќинство 
од продажба на вишоци.

1. Во случај кога тоа би се снабдувало на слободниот пазар, тие заштеди би биле:
•	 Месечни трошоци за електрична енергија без инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем, 

снабдувано од Универзален снабдувач - 17.750,66 ден

•	 Месечни трошоци за електрична енергија со инсталирање на 4 kW Фотоволтаичен систем по 
часовно нетирање на енергија, снабдувано на слободен пазар - 15.239,49 ден

•	 ПРИХОД од ВИШОК на електрична енергија на домаќинството, снабдувано на слободниот 
пазар - 9.757,13 ден

•	 ВКУПНИ ЗАШТЕДИ = (17.750,66 ден. – 15.239,49 ден.) + 9.757,13 ден. = 12.268,30 ден.

2. Во случај кога би се дозволило потрошувачите да бидат снабдувани од Универзалниот 
снабдувач и при тоа да преминат во категоријата потрошувач-производител, согласно 
сегашните цени, тие заштеди би биле:

•	 Месечни трошоци за електрична енергија без инсталирање на 4 kW фотоволтаичен систем, 
снабдувано од Универзален снабдувач - 17.750,66 ден.

•	 Месечни трошоци за електрична енергија со инсталирање на 4 kW Фотоволтаичен систем 
по часовно нетирање на енергија, снабдувано од Универзалниот снабдувач – 9.455,87 ден.

•	 ПРИХОД од ВИШОК на електрична енергија на домаќинството, снабдувано од Универзалниот 
снабдувач -  4.240,18 ден.

•	 ВКУПНИ ЗАШТЕДИ = (17.750,66 ден. – 9.455,87 ден.) + 4.240,18 ден. =  12.534,97 ден
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