
НАКРАТКО ЗА СЕКТОРОТ

ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ НА WBIF

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

WBIF ГРАНТОВИ ПО СЕКТОР WBIF ГРАНТОВИ ПО КОРИСНИК

Енергетскиот сектор на Западниот Балкан се карактеризира со недоволна и 
застарена инфраструктура, висок степен на зависност од фосилни горива, 
доцна примена на обновливи извори на енергија освен хидроенергија и 
биомаса во домаќинствата, ограничена енергетска ефикасност и енергетска 
продуктивност, високи стапки на енергетска сиромаштија и покрај 
вообичаено високите нивоа на директни и скриени енергетски субвенции 
(најчесто насочени кон фосилни горива), ограничени пазарни механизми 
и учество на приватниот сектор. 

Заради тоа, регионот се соочува со единствена двојна транзиција: од 
централизирани системи контролирани од државата кон отворени и 
конкурентни пазари, и кон декарбонизација. Учеството во Договорот за 
Енергетската заедница обезбедува јасна рамка за политиките, иако задачата 
останува голема. 

Меѓутоа, потенцијалот е значаен. Овој сектор може да биде двигател на 
растот во регионот преку проекти кои вклучуваат повеќе држави и преку 
искористување на големиот потенцијал за обновливи извори на енергија и 
енергетска ефикасност, што може да помогне во постигнување на поголема 
енергетска сигурност во регионот и да придонесе кон исполнување на 
обврските и целите на државите во рамките на Парискиот договор.

WBIF тесно соработува со Енергетската заедница и првенствено обезбедува 
техничка помош и инвестициски грантови. Со 74 гранта во вкупен износ 
од 237,8 милиони евра, енергетиката е вториот најактивен сектор на WBIF. 
Фокусот е на поврзување (пренос на електрична енергија и гас) и одржлива 
енергија (обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност).

Пренос на електрична енергија
Енергетска ефикасност
Пренос на гас
Греење на далечина
Обновлива енергија

Податоци од мај 2020.
www.wbif.eu

ЕНЕРГЕТИКА 
НАКРАТКО

* Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност 
со UNSCR 1244/1999 и Мислењето на МСП за декларацијата на независност 
на Косово.
1 Корисничка на WBIF до 1 јули 2013.
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Трансбалкански електроенергетски коридор: дел на 
мрежата Обреновац – Бајина Башта во Србија 

Овој проект придонесува кон воспоставувањето на трансбалкански 
енергетски коридор кој ќе ги поврзува системи за пренос на 
електрична енергија од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина 
со Хрватска, Унгарија, Романија и Италија преку 400 kV надземни 
водови или подводен кабел.

Ќе биде изграден нов двосистемски далекувод од  400kV во должина 
од 109 km помеѓу Обреновац и Бајина Башта, а трафостаницата во 
Бајина Башта ќе биде надградена на 400 kV. Овие инвестиции се 
потребни поради тоа што постојниот систем за пренос е сериозно 
застарен и, заради тоа, склон на системски дефекти и високи 
трошоци за работење и одржување.

Делницата Обреновац - Бајина Башта е на списокот на проекти од 
интерес на Енергетската заедница. Со него ќе се надгради системот 
за дистрибуција на електрична енергија во западна Србија и истиот 
ќе се поврзе со системите на соседните држави на ЕУ. Кога ќе биде 
завршена, новата делница ќе обезбеди снабдување со електрична 
енергија за 2 милиони жители, ќе се зголеми ефикасноста и 
сигурноста на системот од 67% на 98% и ќе се намалат емисиите 
на CO2 за 93.600 тони годишно.

Гасен интерконектор меѓу Северна Македонија и Грција

Северна Македонија се снабдува со природен гас кој доаѓа од 
Руската Федерација преку гасовод кој поминува низ Бугарија.

Со овој инвестициски проект ќе се изградат 68 км гасовод од 
Гевгелија (на границата со Грција) до Неготино, каде што ќе се 
поврзе со гасоводот Штип - Неготино. Новата делница ќе обезбеди 
326.000 кубни метри на час, а тоа ќе придонесе кон диверзификација 
на енергетските извори во државата и поширокиот регион, како и 
кон создавањето на трансевропски енергетски мрежи. 

Оваа интерконекција ќе и овозможи на Северна Македонија да 
се поврзе со Трансјадранскиот гасовод (TAP), кој е во изградба во 
Грција и Албанија. TAP е дел од Јужниот гасен коридор на ЕУ, кој исто 
така го сочинуваат Јужнокавкаскиот гасовод и Трансанатолискиот 
гасовод. TAP ќе се протега преку северна Грција, Албанија и 
Јадранското море се до брегот на Италија каде што ќе се приклучи 
на италијанската мрежа за природен гас.

Истото ќе обезбеди стабилно и сигурно снабдување со гас за 
Северна Македонија и Грција, како и за другите држави во регионот, 
ќе ја зголеми достапноста на снабдувањето со гас за повеќе од 1 
милион жители во региони во Северна Македонија кои тековно не 
се поврзани на системот и ќе ги намали емисиите на стакленички 
гасови овозможувајќи премин од нафта и јаглен на природен гас.
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Примери на проекти

Гасовод (c) Shutterstock

220kV трафостаница Бајина Башта, Србија, која треба да се надгради на 
400 kV (c) ЈП ЕМС


