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Цел на проектот 

• Подобрување на енергетските перформанси и  
перформансите во животната средина кај малите и 
 средни претпријатија од македонската прехрамбена индустрија.  

 
• Унапредување на капацитетите на македонските компании, со 

цел намалување на енергетската потрошувачка и 
идентификација на мерки за штедење на енергија 
 

• Подигнување на свеста за енергетски менаџмент и намалување 
на трошоците преку подобрено управување со енергијата и  

 
• Промоција на стандардот за управување со енергијата (ISO 

50001) и негово воведување во македонските компании. 
 



Цел на денешниот настан 

 

1. Презентација на резултатите од проектот 

2. Презентација на идентификуваните мери 
за ЕЕ и изнаоѓање на начини за 
финансирање 

3. Подобрување на дијалогот помеѓу сите 
засегнати страни  

 



Финансиран од Амбасадата на Кралството 
Норвешка во Белград 

 
 

Имплементација на проектот  

 

 

Подржувачи 

 



Компоненти на проектот 

 

 

 

Подигнување на 
јавната свест за 
енергетски 
менаџмент 
 
 

Зајакнување на 
капацитетите за 
енергетски 
менаџмент 
 

Техничка 
помош за 
индустријата 
 

Студенска 
пракса 
 

1. Два 
информативни 
семинари 

2. Прирачник за 
енергетски 
менаџмент и 
енергетска 
ефикасност 

1. Технички 
тренинг за 
енергетски 
менаџмент 

1. 
Имплементација 
на систем за 
управување со 
енергија ISO 
50001 

1. Вкупно 8 
студенти 
 

2. 5 студенти 
директно 
вклучени со 
имплементац
ијата на 
проектните 
активности 
 



Подигнување на јавната свест 

30.01.2014 - Прв информативен семинар 
 Компании од индустрија за преработка и производство на 

храна и пијалоци, релевантни институции 

13.03.2014 - Втор информативен семинар 
 Винарии, живинарство, свињарство, кондиторски 

производи, млечна, вода и сокови 

 



Зајакнување на капацитетите за 
енергетски менаџмент 

 
• Технички тренинг за седум компании во 

периодот од април до јуни 

• Два семинари и една индивидуална средба 

 



Име на компанија Тип на индустрија 

АД Благој Ѓорев 
Велес 
 

Производство на масло за 
јадење  

  

Макпрогрес Доо 
Виница 

Кондиторски производи 

ЦД Фруит Ресен 
 

Концентрат и овошна каша 

Гепластик Доо 
Гевгелија 
 

Производство на 
пластична амбалажа за 
прехрамбена индустрија 

Магрони Доо  Скопје Вода и сокови 

АД Европа Скопје 
 

Чоколади и бомбони 

Бучен Козјак Доо 
Куманово 

Млеко и млечни 
производи 



Реализирани активности: 

• Посета на секоја компанија 

• Спроведен прелиминарен енергетски 
преглед 

• Извештај од прелиминарниот енергетски 
преглед 

 



Идентификувани проблеми 
• Недоволна искористеност на капацитетите на котларниците 

 
• Недоволна опременост со мерни инструменти (потрошувачка на  гориво, 

проток на произведена пара, температура и тн.) 
 

• Технички неисправни помошни системи во котларниците 
 

• Мал процент на кондензат кој се враќа во котларницата 
 

• Неисправни одвојувачи на кондензат 
 

• Непостоење на термичка изолација или дотраена изолација на цевководи 
за пара, кондензат, кондензни резервоари и др. 
 

• Несоодветноо менаџирање со динамиката на работата и поедините 
топлински потрошувачи 
 

• Проблеми со висока потрошувачка на електрична енергија односно висока 
потрошувачка на реактивна енергија и ангажирана мооќн ост  

 

 



Предлози и препораки 
• Детална анализа на состојбата на постоечката опрема и сите помошни 

системи во котларницата, нивното функционирање и динамика на 
работа 

 
• Детално да се анализира динамиката на работа на потрошувачите на 

топлинска енергија, нивниот топлински капацитет, потрошувачката на 
пара и потребниот притисок на парата 
 

• Анализа на состојбата на постоечкиот систем за снабдување со 
топлинска енергија на потрошувачите 

 
• Да се анализира состојбата и функционирањето на системот за 

собирање и враќање на кондензатот од топлинските потрошувачи во 
котларницата 
 

• Анализа на економската исплатливост на предлог мерките и 
техничките решенија 



Имплементација на систем за 
управување со енергија ISO 50001

  
Врз основа на претходна селекција и 

исполнети услови 

Макпрогрес Доо Виница 

Бучен Козјак Доо Куманово 

АД Гепластик Гевгелија 



Прирачник за енергетски менаџмент 
и енергетска ефикасност 

• Која е целта? 
 Подигнување на свеста  
за значењето и придобивките од  
примената на на системот за  
енергетски менаџмент и мерките за  
енергетска ефикасност! 

• Зошто служи? 
 Обезбедува насоки за полесно  

управување со енергијата 

 Освен за прехрамбената индустрија 

применлив е и за други типови  

индустрии   



Прирачник за енергетски менаџмент 
и енергетска ефикасност 

Што опфаќа? 
1. Општо за енергетски менаџмент и имплементација на 

системот за управување со енергија ISO 50001 
2. Што е енергетска контрола и како се спроведува? 
3. Вовед во различни индустриски системи 
 3.1 Парно – кондензни системи 
 3.2 Компресори и системи за компримиран воздух 
 3.3 Пумпи и пумпни системи 
 3.4 Системи за ладење 
 3.5 Електромотори 
 3.6 Осветлување 
4. Контрола и Мониторинг 

 
 
 



Прирачник за енергетски менаџмент 
и енергетска ефикасност 

Каде е достапен? 

 Агенција за енергетика наа Република 
Македонија 

 Центар за климатски промени – Скопје 

 Електронско издание на: www.ckp.org.mk  

 

http://www.ckp.org.mk/


Студенска пракса 

Цел на праксата:  
1. Обезбедување практична работа за студенти во 

последна година од студирањето 
2. Зајакнување на капацитетите на  
младите инженери за имплементација  
на проекти за енергетска ефикасност 
 
Постигнати резултати: 
Зголемено искуство за идентификување на мерки за ЕЕ и  
Обезбедување на практична работа за спроведување на 

енергетска контрола во мали и средни претпријатија 
 



Генерални резултати 

 

 

Резултати од обуката: 
 

Резултати од 
имплементацијата на 
системот 
 

Резултати од студенската 
пракса 

Преставници од 8 
компании ги подобрија 
своите знаења за: 
енергетски менаџмент,  
спроведување на 
енергетска контрола,  
имплементација на 
системот,  
контрола и мониторинг 
на потрошувачката 
Тековно одржување 
 

3 компании спремни за 
сертификација на  
Системот за управување 
со енергија ISO 50001 
 
-ГЕПЛАСТИК 
-МАКПРОГРЕС 
-БУЧЕН КОЗЈАК 

5 студенти се стекнаа со  
практично искуство за 
изработка на 
прелиминарна 
енергетска контрола и 
спроведување на мерки 
за енергетска ефикасност 



Ви благодариме за вниманието!!! 

 

 

bojana.stanojevska@ckp.org.mk 
www.ckp.org.mk 
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