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ПОКАНА за учество на семинарот 
„Со подобрен енергетски менаџмент кон подобра конкурентност“ 

 
 

Почитувани, 

Ни претставува огромна чест и задоволство да Ве поканиме на завршниот 

настан на проектот „Подобрување на енергетскиот менаџмент во македонската 

индустрија“, имплементиран од Центарот за климатски промени, а финансиран од 

Норвешката Амбасада во Белград. 

Семинарот ќе се одржи на 29 јануари 2015 година (четврток) во 

конференциската сала на Ресторан Воденица, ул. Теодосиј Гологанов бр. 69, со 

почеток во 10ч. 

По повод завршувањето на проектот организираме семинар со наслов „Со 

подобрен енергетски менаџмент кон подобра конкурентност“, чија цел е 

презентација на резултатите од проектот и расположливите финансиски 

инструменти за поддршка на проекти за енергетска ефикасност во малите и средни 

претпријатија.  

На семинарот воведен говор ќе одржи Амбасадорот на Кралството Норвешка 

во Белград, Н.Е Нилс Рагнар Камсваг и Директорот на Агенцијата за енергетика М-р 

Александар Дуковски. 

Преку остварените резултати од проектот, а воедно и примери и препораки за 

заштеда на енергија  во малите и средни претпријатија, компаниите ќе имаат 

можност да се информираат за начинот на намалување на трошоците за 

производство како и користа од имплементацијата на мерки за заштеда на енергија. 

Со цел полесна имплементација на мерките за заштеда на енергија, вториот дел од 

семинарот ќе биде посветен на институциите кои обезбедуваат финансиски 

инструменти за финансирање на проекти за енергетска ефикасност. 

На семинарот се поканети да присуствуваат сите релевантни институции од 

областа на енергетиката, економијата и животната средина, малите и средни 

претпријатија од прехрамбената индустрија, компании кои се заинтересирани за 

намалување на трошоците преку заштеда на енергија и финансиски институции со 

цел остварување дијалог со компаниите и поголема реализација на проектите за 

енергетска ефикасност. 
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За таа цел ќе ни биде особено драго доколку ја прифатите нашата покана и 

бидете дел од овој настан. 

Со цел подобра организација на настанот, Ве молиме Вашето присуство да го 

најавите најдоцна до 26 јануари 2015 година (понеделник) на следната е-маил 

адреса: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com  

Во прилог Ви ја доставуваме и агендата за овој настан, а доколку Ви се 

потребни дополнителни информации Ве молиме слободно контактирајте не! 

Срдечен поздрав, 

 
Фана Христовска 

Претседател 
Центар за климатски промени-Скопје 
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