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ЗЕЛЕНО СВЕТЛО ЗА ПРОЕКТОТ

„ГАСНА ЕЛЕКТРАНА“
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Проектот пред реализација

Во скопската населба Железара, кај нашата подружница

„Енергетика“ ќе се гради комбинирана гасна електрана со

моќност од 300 мегавати за производство на електрична и

натоплинскаенергија.

Вицепремиерот задолжен за економски прашања Зоран

Ставрески информира дека годишното производство на

електрична енергија од оваа електрана ќе изнесува околу

2.000 гигават часови, што е приближно една третина од

сегашното годишно производство на електрична енергија

од домашни ресурси, а годишното производство на топ-

линскаенергијаќебидеоколу500гигаватчасови.

- Ова претставува една од стратешките одлуки на Владата

за енергетскиот сектор, за негов развој на среден и долг

рокиевофункцијаназајакнувањенаенергетскиотсувере-

нитет на РепубликаМакедонија преку зголемено произво-

дство на електрична енергија од домашни извори. Ова е

еден од стратешките објекти за енергетскиот сектор во

земјава со кој се обезбедува зголемено производство и на

тој начин треба да се намали увозната зависност на Репу-

бликаМакедонија во делот на електричната енергија рече

Ставрески.

Учеството на државата преку АД ЕЛЕМ ќе биде 51 отсто, а

останатите49отстоќебидатнастратешкипартнеркој ќе се

бира на јавен тендер што треба да се распише во текот на

февруари.

- Крајниот објект ќе биде 51 отсто сопственост на Репу-

бликаМакедонија, а 49отстона стратешкиотинвеститор.И

вкупните инвестиции ќе се поделат во истиот процент,

односно 51 отсто учество на РМ од кои дел се постојните

објекти-инфраструктура и земјиште, а дел ќе бидат финан-

сиски средства кои ќе се обезбедат од буџетот, а доколку

бидепотребноисокредитиодмеѓународнитефинансиски

институции објаснивицепремиеротСтаврески.
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Во рок од 30 месеци по потпишувањето на договорот со

стратешкиот инвеститор треба да се заврши целокупната

инвестиција, а еден од клучните услови во договорот ќе

биде произведената електрична енергија да биде пред се

понудена на РепубликаМакедонија по цена која не е пови-

сока од пазарната цена, а доколку државата не е заинтере-

сирана да ја купи електричната енергија инвеститорот ќе

може да ја продава на пазарот по цена која не е пониска од

онаа што и била понудена на државата. Вкупната инвести-

ција за целиот објект е проценета на 220 до 250 милиони

евра.

Годишното производство на електрична енергија од оваа електрана ќе изнесува околу 2.000 гигават часови, што е

приближноеднатретинаодсегашнотогодишнопроизводствонаелектричнаенергијаоддомашниресурси



ОБЈАВЕН ТЕНДЕРОТ ЗА

ПРОДАЖБАНА ХОТЕЛОТ

МОЛИКА„ ”

ЕЛЕМ, врз основа на заклучокот на Владата од 18

октомври објави меѓународен јавен повик со претква-

лификацијазапродажбанахотелот„Молика”наПелистер

Според јавно објавениот тендер во првата претквали-

фикационафазаќесевршиселекцијанапонудувачите, аво

втората фаза квалификуваните понудувачи ќе треба да

достават понуда со цена за купување на хотелот и бизнис-

планзаработењевопрвитедве години.Минималнатацена

за купување на хотелот „Молика” на Пелистер изнесува

еден милион евра, а рокот за пријавите за учество на овој

повик завршува на 25 јануари.Хотелот„Молика”е изграден

во 1994 година и е од втора категорија со две ѕвезди. Се

наоѓа на прекрасна локација во Националниот парк „Пе-

листер”опкружен со прочуената моликова шума. Распола-

га со 114 легла, односно девет еднокреветни, четириесет и

две двокреветни, три трикреветни соби и три ексклузивни

апартмани.
ЕЛЕМ го продава мотелот и туристичкиот комплекс

Бисер кај Кичево. Туристичко - излетничкиот локалитет

Крушиное трикилометриоддалеченодмагистралниотпат

Скопје-Кичево-Охрид, на надморска височина од 850

метри. Станува збор за современ сместувачки и угостител-

ски објект во атрактивниот простор Крушино на источните

падини од планината Бистра кој располага со спортски

терениисокилометридолгипешачкипатекинизборовата

шума Почетната цена за продажба на објектот е

евра Како услови за купување ЕЛЕМ кој е единствен осно-

вач и сопственик на друштвото ги наведува понудената

цена за купување и бизнис план за работење во текот на

наредните две години кој задолжително треба да содржи

инвестициона програма за модернизација и надградба

Идниот инвеститор треба најмалку следните четири

години постојните тина вработени да ги зачува и да ги

исплати заостанатите долгови кон доверителите од нешто

повеќе од половина милион евра и да ја спроведе

програматазанатамошниинвестиционивложувања

“ ”

,

. 350.000

. ,

,

,

.

40-

.

Од почетокот на годинава вработени кои имаат уште

една до пет години до пензија доброволно си заминаа од

ЕЛЕМ Заминувањето од работа е во согласност со

Програмата за доброволно заминување која е спроведена

со цел да се подмлади работниот кадар во компанијата На

вработените што имаат уште пет години до пензија

друштвото им понуди две можности Едната е исплата на

една и пол плата за секоја една година работен стаж
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Висината на платата е според последната исплатена но не

смее да биде повисока од евра во денарска

противвредност Втората можност е исплата на сите нето

плати кои им преостануваат до пензионирање

Испратнините ќе им се исплаќаат на три рати Понудата не

беше достапна за оние вработени што имаат помалку од

еднагодинадопензија
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ТУРИСТИЧКИОТ КОМПЛЕКС

КРУШИНОНАПРОДАЖБА



Во рамките на Саемот за туризам во Охрид

ГРАН ПРИ ЗА ХОТЕЛОТ„МОЛИКА“

-

ВЕСЕЛА ЗИМА ВО КРУШИНО
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МОРАДАФУНКЦИОНИРАМЕ КАКО

ЕДИНКА

.

–

-



„Да придонесеме кон искористувањето на секој метар пад и

литар вода во РМ“ беше работниот наслов на дискусијата

која кон крајот на минатата година се одржа во хотелот

„Континентал“ Како поддржувачи на средбата се јавија

холандската организација за развој СНВ во соработка со

членовитенаЗдружениетозаразвој намалихидроцентрали

и друга обновлива енергија во Републикава. Се разгледуваа

можности за разграничување на малите хидроцентрали

според потенцијална моќност и се отвори дискусија околу

поедноставување на процедурите за најмалите потенцијал-

нилокации.

Радомир Цветаноски, потпретседателот на Асоцијацијата,

концизно ја претстави сегашната состојба. Истакна дека

постоечкиот Закон за енергетика не разликува 1KW инста-

лирана моќност и 100.000 KW и дека за жал многу малку е

искористен водниот потенцијал во земјава. Констатираше

дека скороиданемаприватнаиницијатива за вложувањена

сопствени средства и дека граѓаните се чувствуваат беспер-

спективни и некорисни. – Мора да се промени Законот за

енергетика сошто ќе се овозможиизградба н микроипико

централи помали од 100 и истиот тој да се усогласи со

останатите законизаводи, запросторнопланирањеидруги,

мора да се искористи секој метар нето пад и литар вода –

рече г. Цветаноски. Со тоа ќе се постигне развој на интелек-

туалната иницијатива, се поттикнува развојот на малите фа-

милијарни бизниси, повеќе граѓани ќе ги насочуваат своите

средства во изградба на вакви објекти, ќе се овозможи се-

кундарен развој на пропратни индустриски гранки како ту-

ризам, земјоделие, сточарствоиштоенајважнограѓанитеќе

јачувствуваатдржаватакакосвој заштитник.

Нашиот колега ИгорНиколов ги претстави потенцијалите за

пико, микроимини хидроелектранивонашата земја. Потен-

цијалот за пико хидроцентрали во Македонија никогаш не

бил истражуван поради занемарливите количини на ЕЕ кои

можат да се добијат од нив. Според него не е неопходно др-

жавата да ги истражува овие потенцијали, затоашто станува

збор за мали бизниси кои не се интересни за големите ком-

пании Тоа треба да го прават приватни инвеститори за соп-

ствени потреби Тој истакна дека ваквите хидроцентрали

имаатминимални градежниработиидекадоколкунепосто-

јат административни бариери, вакви проекти би се реали-

зирале за 3 – 6 месеци. - За овие хидроцентрали мора да

постои исклучително едноставна постапка за одобрение за

градба, издавање дозволи и слично, имено целокупната

постапка за здобивање со сите дозволи не треба да биде

подолга од 6 месеци – рече Николов. Во тој контекст го по-

сочи примерот со Ирска кадешто постои специфичен закон

што подразбира автоматско добивање право на користење

на водата, имено доколку имаш земјиште и реката тече низ

твојата земја тогаш по автоматизам таа ти припаѓа тебе.

Николов го истакна и примерот од нашата земја во близина

наПехчевонарекаБрегалница, кадепостоипико хидроцен-

трала која произведува електрична енергија за потребите

на тамошниот рибник и ресторан. Продолжувајќи го своето

излагање се осврна и на микро и мини хидроцентралите. За

микро хидроцентралите тој истакна дека обично се поврза-

ни со електричната мрежа, и доколку постојат повластени

тарифи, тиеможатдабидатекономскиисплатливи.

- Приоритетно е тоашто треба да се испитаат сите водоснаб-

дителни претпријатија за постоечкиот потенцијал затоашто

тие веќе имаат дозволи и кај нив е многу поедноставна про-

цедурата. За овој тип хидроцентрали треба да се пропише

исклучително едноставна процедура (на локално ниво) за

добивање на сите потребни дозволи Траењето на процеду-

рата за добивање на потребните дозволи да се сведе на 6-12

месеци (воведување на принципот молчењето е одобрува-

ње), -речеНиколов.

Според Иван Трпески како клучен го посочи Законот за

концесии. - Треба со подзаконски акт да се интервенира во

рамки на постоечкиот закон, да се предвиди некаков модел,

да се сведе на одреден паушал или такса. Вие не можете

ништо да искористите што нема јавна намена, не може да се

искористи ниту еден литар вода без јавен тендер. Да се

предвиди водостопанска дозвола која би се издавала на

одреден период, значи да не зборуваме за формална конце-

сија -речеТрпески.

Во дискусијата се вклучи и Боро Андреев кој во своето изла-

гање предложи малите хидроцентрали со посебен член да

се ставаат на локално ниво. - Да се дисперзираат овие елек-

трани, да се развива секој дел од Македонија имено воде-

ниот потенцијал не се наоѓа само во големите градови на-

против тој е во руралните средини – рече Андреев. Многу

важно според него е да се направи ревидиран катастар на

воден енергетски потенцијал. Да постои повеќе либерали-

зиран простор во кој граѓанската иницијатива ќе дојде до

израз По излагањата следуваше кратка дискусија со заклу-

чоци и констатации и корисни предлози во насока на поед-

ноставување на процедурата, заложба за амандмански ин-

тервенции во законот, стратегии и цели, како и одредени

модели.

ВеснаМуловска

Да се промени Законот за енергетика со што ќе се овозможи изградба н микро и пико централи помали од 100 и

истиот тој да се усогласи со останатите закони за води Да се направи ревидиран катастар на воден енергетски

потенцијал. Да постои исклучително едноставна постапка за одобрение за градба, издавање дозволи и слично, имено

целокупнатапостапказаздобивањесоситедозволинетребадабидеподолгаод6месеци

a KW

.
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Апсолутно сум убеден дека про-

изводните капацитети на РЕК

„Битола“ се максимално подгот-

вени и дека нема да има некои

посериозни проблеми во произ-

водството на електрична енерги-

ја. Точно е дека трендот на зголе-

мување на потрошувачката на

струја е постојан, и дека неа се

помалку ја има во регионот, па

токму затоа ние периодот пред

почетокотнагрејнатасезонамак-

сималногоискористивмеда јаоп-

тимализираме погонската под-

готвеност и кондицијата на бло-

ковите на термоелектраната и

спремнида гипречекамепредиз-

вицитештотаагиноси.Овагозбо-

рувамодпростапричинаштоРЕК

„Битола“ е стожерот на нашиот

електроенергетски систем и за-

доволува 73 проценти од потре-

бите за електрична енергија, па

очите на јавноста во овој период

соправо се вперени токмунанас.

Дека добро сме се подготвиле за

гре јната сезона на јдобро

зборува фактот што термоелектраната работи со

оптимална снага на трите енергетски блока и на

електроенергетскиот систем на Републиката ги испора-

чува потребните количинина електрична енергија. Тоа се

потврди и за време на новогодишните празници, кога

конзумот достигна рекордна оптовареност а граѓаните

тоавоопштонегопочувствуваа.

,

- Да, годинава направивме редовни ремонтни зафати на

блоковите од кои мораме да бидеме задоволни, меѓутоа,

пропуштените ремонти на постројките во изминатиов

период си го направија своето и блоковите пројавија

извесни слабости во пост ремонтниот период кои брзо и

успешно ги саниравме. Овде сакам да истакнам дека од

2004до2006 годинанебеа спроведениредовнитеремон-

тни зафати на блоковите, што за волја на вистината беше

една катастрофална политика на тогашното раководство

на ЕСМ, бидејќи целокупната своја енергија ја насочија

кон продажбата на компанијата, не водејќи сметка за

нашиотнајголемпроизводен капацитет, кој го оставија во

доста ровка и незавидна

состојба. Ова што сега се

случува со РЕК „Битола“ се

само ефектите од таа

волунтаристичка по-

литикаипрескокнувањето

на редовните ремонти на

блоковитеипостројките.И

покрај сето тоа што го на-

следивме, сосема сум за-

доволен од производните

резултати што ги постиг-

навме во изминатата годи-

на, бидејќи термоелектра-

ната ги реализира во це-

лост билансираните коли-

чини од над 4.100

електрична енергија, до-

дека рудникот „Суводол“,

кој го затекнавмевонавис-

тина незавидна состојба,

максимално одговори на

сите поставени задачи.

Имено, со произведените

5.7 милиони тони јаглен и

ископаните 18 милиони

метри кубни јаловина,

производниот план на

рудникот за изминатава година е остварен во целост, па

дуриинатфрленкај јаловинските системи.Имамесигурна

гаранција дека грејната сезона ќе ја пребродиме според

нашите очекувања , односно без непријатни

изненадувања на планот за производство на електрична

енергија.

-

GWh

Зоран Коњановски, директор на РЕК„Битола“

ГИ ИСПОРАЧУВАМЕ ПОТРЕБНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕНЕРГИЈА
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Точно е дека блоковите се стари 25 години и се речиси

амортизирани. Но мораме да бидеме искрени и да приз-

наеме дека секогаш се чукавме во гради дека со нив собо-

руваме европски или светски рекорди во производство

на електрична енергија, што не беше башдобро за самите

постројки. Спореднекоипропишанинормативи, енергет-

ските блокови годишно треба да работат од 6-7 илјади ча-

сови на мрежа, а ние редовно ги оптоварувавме за уште

доополнителниилјада часовии велевмедека е тоа добро.

Истотака, требадасекажедекаинсталиранатамоќностна

секој од енергетските блокови на термоелектраната пое-

динечноизнесува 210 врзшто се дозволени уште до-

полнителни за временаенергетскитешпицеви, но

не тоа да се прави 365 дена во годината какошто тоа беше

пракса. Сето ова сега си ја испорачува својата сметка која

зажал, сите ниемора да ја плаќаме. Во наредниот период,

сопланскоипредсе оптималноработењенаблоковитеи

редовно изведување на задолжителните ремонтни зафа-

ти, очекуваме блоковите да се одржуваат во неопходната

погонска подготвеност и кондиција, до сукцесивното из-

вршување на неопходните ревитализациони зафати на

секој од нив, со што ќе се продолжи нивниот век на екс-

плоатацијаивопериодоткојпретстои.

Долги години се изнаслушавме приказни за Брод-Гнео

тино, па дури и неколкупати бевме сведоци на свечено

сечење на лента и негово пуштање во работа. Ние тоа

MW,

15MW ,

`

-

навистина гонаправивмеипреддвамесеци, на4-тиноем-

ври, го пуштивме во работа новиот површински коп со

што на Битола и го дадовме највредниот роденденски

подарок. Оттогаш наваму континуирано работи првиот

БТО јаловински систем со багерот СРс 2000 кој од рудни-

кот Суводол, по извршената ревитализација беше транс-

портиран на новиот коп и досега има ископано преку 600

илјадиметри кубни јаловина. Вомоментов во тек емонта-

жата на банвагенот а се спроведуваат и интензивни и се-

опфатни подготовки за прифаќање и монтажа на рудар-

ската опрема која треба да дојде. Се на се, за една година

очекувамеодовој јагленокопдапотечатипрвитетони јаг-

лен, сошто ќе се обезбедипродолжувањетонаработниот

векнаРЕК„Битола“вонаредните20-тинагодини.

Едно е сигурно дека РЕК„Битола“ треба и мора да има

иднина. Тоа им е јасно на сите во државата. Во наредните

дваесет години тоа ќе биде новиот површински коп Брод-

Гнеотино и подинските серии на рудникот Суводол. По

исцрпувањето на овие јагленокопи тука е јагленот од

рудникот Живојно како и од другите наоѓалишта кои ги

имавоовојрегион.Нетребавонашитесогледувањазаал-

тернативно гориво за енергетските блокови да не ја спо-

менемеиможностаза гасификацијанатермоелектраната.

Но, последниот збор секако треба да го дадат надлежните

институции во државата на база на исцрпни и сеопфатни

анализи на експертите од оваа област. Нас, како менаџер-

ски тим на РЕК „Битола“ ни останува како задача овој ска-

поцен камен на македонското електростопанство да го

одржуваме вошто подобра погонска подготвеност и кон-

диција, за што подолго да биде во функција на производ-

ството на електрична енергија за потребите на нашиот

електроенергетскисистем.

,

,

,



РЕК „Битола“ во наредните седум

годинитребадасеподготвизадос-

ледна примена на европските еко-

лошки стандарди во производст-

вото на електрична енергија за да

го намали негативното влијание

врз животната средина. Раковод-

ството на комбинатот, ја искорис-

ти посетата на заменик министе-

рот за животна средина Соња Ле-

питкова, на РЕК„Битола“, да ја дос-

тави својата апликација за доби-

вање на А-интегрирана еколошка

дозвола, што практично значи де-

ка до 2014 година треба да ја усо-

гласи својата оперативна програма со законските одредби во

земјава и со оние од европската регулатива. Оваа апликација

ќе биде разгледана од страна на соодветното министерство,

ќе се дадат одредени сугестии и во наредниот период ќе се

следиреализацијатанапрограматаспореддефинираниоттер-

минплан.

- Она што охрабрува кога ќе се погледне елаборатот кој ни е

доставен заедно со барањето за интегрирана дозвола е фак-

тотштонајголемитеинајтешкиобврскиодоперативната про-

грама, раководството на РЕК „Битола“ ги планира да ги реали-

зираведнаш, односновеќевонаредната година изјави заме-

никминистеротЛепиткова.

-

,

, -

РЕК „Битола“ и досега подлежеше
на засилен мониторинг од страна
на инспекторите за животна сре-
дина, покрај законската обврска
што ја има секојдневно да го мери
степенот на испуштање на штетни
честичкивооколината.

- Сите резултати што ги добиваме
одмернитестаниципокажуваатде-
ка загадувањето е помало од мак-
симално дозволеното. Така коли-
чеството на чад редовно се движи
до 30 милиграми на кубен метар
наместо дозволените 50 милигра-
ми, количеството на сулфур диок-
сид од 1-15 милиграми наместо

дозволените 150 милиграми на кубен метар. Исто така,
висината на оџаците која е поголема од проектираната и
поволното движење на ветровите придо несуваат
загадувањето на околината да биде секогаш во границите на
дозволеното, рече директорот на РЕК „Битола“ Зоран
Коњановски.

Преостанува во наредниот период, со ангажирање на сите
надлежнифакторивокомбинатот, восоработкаисопомошод
странана Министерствотозаживотнасредина,штопобрзода
се усвојат предвидените еколошки стандарди и РЕК „Битола“
да се вброи во ретките субјекти од ваков вид во државата кои
работаат по строгата европска регулатива, кога е во прашање
заштитатанаживотнатасредина.

,

,

Ј.К.
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РЕК „Битола“ се подготвува за европски стандарди во екологијата

ПОДНЕСЕНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕНА

А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКАДОЗВОЛА

Пред истекот на 2007 година, во РЕК „Битола“ на свечен Ко-

легиум беа наградени најуспешните работници. На присутни-

те гости и вработените од најголемиот енергетски комбинат

во Македонија им се обрати директорот Зоран Коњановски.

Тој на сите им посака здравје и лична среќа за нив и нивните

семејства и со неколку пригодни зборови се задржа на рабо-

тењетонаовој гигант. Така, директорот гипотсетиуштееднаш

сите присутни дека годината што измина и покрај малите

проблеми кои се јавуваа во текот на работењето, сепак до 31 –

ви декември успеа да испорача 4 100 000М часови електри-

чна енергија со што планот за работа беше остварен со сто

проценти. Истовремено и од рудникот Суводол беа ископани

5 700 000 тони јаглен кој беше доволен за остварување на

производството на електрична енергија со трите блока тер-

моелектрани.

Посакувајќи им многу среќа во новата година на вработените

одРЕК„Битола“, имсеобратиигенералниотдиректорнаЕЛЕМ,

доктор Влатко Чингоски. Тој ги повика вработените од овај

комбинат воНовата 2008 година сета своја енергија да ја насо-

чат кон успешнопроизводство на електрична енергија, како и

многуте години наназад. Понатаму, Чингоски се осврна и на

перспективите на овој наш најголем производител на елек-

трична енергија, напоменувајќи дека новиот коп Брод – Гнео-

тино, веќе ереалност, а од 4-ти ноември2007 година до крајот

на годината системот веќе има ископано 600 000 метри кубни

W

јаловина, бројка која му дава за право да каже дека првите

количинина јагленочекувано требадапочнат да се транспор-

тираат кон термоелектраните во втората половина на оваа

година. Истовремено, се размислува и за отворање на подин-

ските слоеви, сошто векот на работење на РЕК„Битола“ ќе би-

депродолжензадваесетинагодини.

Потоа,директоритенаТЕгиповикаанаграденитеработниции

имгиподелијанаградите.

Б.П.

Нова 2008 година во РЕК„Битола“

НАГРАДЕНИНАЈДОБРИТЕ РАБОТНИЦИ
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Обновливите извори на енергија во наредниот период ќе

бидат привлечна мета за инвеститорите кои планираат

своите пари да ги вложат во енергетскиот сектор Според

истражувањата малите хидроцентрали претставуваат нај-

перспективениеколошкинајприфатливизворнаобновли-

ва електрична енергија. Овој начин на стопанисување ис-

клучително позитивно ќе влијае на развојот на руралните

средини, посебно во зафрлените краишта, како и на разво-

јотнадомашнотостопанство.

Македонија мора да ги следи трендовите во Европа. Реше-

нието е интегрален пристап во сите сфериод енергетскиот

сектор посебно развој на хидропроектите. Прогнозите на

експертите се дека за околу 10 отсто можат да се намалат

увозните потреби од струја, а со тоа и да се заштедат зна-

чителни средства доколку на водите од реките се изградат

повеќемалихидроцентрали

Како поддржувач на граѓанските иницијативи за развој на

микроелектранитеЕЛЕМизработипроектнаидејакакопрв

чекор за отпочнување на постапка за доделување на кон-

цесијазамикроелектранатаСвиниште.

Оваа можна микроелектрана е лоцирана на Река Речица

(Мокреш) во непосредна близина на село Свиниште неда-

леку од градот Охрид. До локацијата се стигнува преку па-

тот Охрид – Ресен на оддалеченост од околу 16 км од

Охрид.

Наместото предвидено замикроелектранаСвиниште, сега

постои валавница која е изградена и одржувана уште пред

повеќеод100 годиниодприватни сопственици. Со градба-

та на микроелектраната Свиниште нема да има никаков

негативен ефект врз можните хидроцентрали предвидени

за изградба. Нема потреба од изградба на нова инфра-

структура.

.

,

.

Единствено е потребно е да се направи зафат бидејќи се-

гашниот зафат нема да може да ја зафаќа потребната коли-

чина на вода, а исто и поради аспект од сигурност за снаб-

дување со вода на микроелектраната. Не е потребно да се

гради машинска зграда, туку најдобро е опремата да биде

сместена во метален контејнер во кој ќе биде транспорти-

ранаидонесенаналокацијата. Доволное самода сенапра-

ви цврста фондација на која ќе се положи контејнерот како

и одводен канал за реституција на водата кон коритото на

реката. Зафаќањето и испуштањето на водата не засегнува

ниту сегашнинитуиднипредвиденикорисницинавода. Со

овие параметри најевтиноможнорешение е Банки -Мичел

турбина поврзана преку ременест пренос за осовината на

синхрон генератор. Генераторот ќе бидеповрзанна транс-

форматор0,4/10 ,50kVA.

Инсталиранатамоќностнапрагнаелектранаќебиде

Pi=0.5 x 9 x 9.81 x 0.8 = 35.31 kW, a проценетото годишно

производствонаелектричнаенергија Е=3000x35.31 105

MWh/година. Севкупната енергетска ефикасност на ваков

системизнесува80%.

Овој објект треба дафункционира како анекс напостојната

валавница. Споредувајќи ги проценетите инвестиции за

реализација на проектот и нето сегашната вредност се

заклучува дека проектот е економски оправдан и може да

се пристапи кон покренување на иницијатива за објавува-

ње на јавен тендер за концесија на вода за локацијата

Свиниште. Во тек на постапката за добивање на концесија,

треба да се пристапи кон прибирање на понуди за набавка

на опрема, и да се утврди точната инвестициска вредност

напроектот.

Вложувањата во хидроелектрани се најисплатливи, бидеј-

ќи главната суровина за правење електрична енергија

практичноенеисцрпна.

kW

≈

РАЗВОЈ НАМИКРОИМИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ

Весна Муловска



Расположливоста на природниот гас во Скопје како и

постоењетонатоплификационенсистемвоСкопје соз-

даваат услови за инсталирање на когенеративна пос-

тројка за производство на електрична и топлинска

енергија Каде се планира да се гради новиот капаци-

тет со која инсталиранамоќност кои се изворите и на-

чинот на финансирање и кое е предвиденото време за

реализација

joint venture

MW

MW/h t/h

MW/h

MW

kV

MVA

kV

MVA

kV

Прв пат од основањето на „Енергетика“ имаме регули-

рана цена на топлинската енергија Колку домаќинст-

ваопслужуватесотоплинскаенергијаивокоиреони

Катерина Лазаровска



Според информациите од теренот корисниците на ус-

лугите на „Енергетика“ се многу задоволни Какви се

вашитесознанија иуспевателидасенаметнетекакосе-

риозен јавен сервис за испорака на топлинска енер-

гија

Какоќе јаоцените годинавоодноснареализација

на предвидените активности и какви се инвестицис-

китеплановиза

V



Одвоспоставувањенасистемотзауправувањесоквалитетспоред ISO9001секојаорганизацијаимапридобивки,атоасе

дефинирањенаодговорноститенаситефункциивоорганизацијатаиунапредувањенаорганизационатаефикасност.Со

дефинирање на клучните улоги и одговорности се мотивираат вработените, се унапредува комуникацијата помеѓу

испорачателотикорисникот,т.е. корисникотверувадеканавременоиквалитетноќе гидобиедоговоренитепроизводи

иуслуги



£



Намаленото негативно влијание на околината и напредокот во технологијата го направија гасот преферирано

гориво.Во изминатите 10 години производството на гасот постојано расте.Светските трендови покажуваат дека

постојанотозголемувањенапроизводствотоќерастезоштосе`преферираатгоривасопомалозагадување

Гасификацијата наМакедонија е дамнешнатем Единственоштоможеме да очекуваме е десет години очекуваниот

проект - нафтоводотАМБО, да почне да се гради идната година



К.Л.
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Идејата беше да се создаде куќа која во текот на една недела ќе произведе повеќе енергија отколку што ќе

потроши
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