
Финансирање на 

современи технологии и  

материјали 

 

Заштеда на енергија  



Western Balkans Sustainable Financing Facility (WeBSEFF) 
______________________ 
 

WeBSEFF  е финансиска програма со која Европската банка за обнова и развој 

(ЕБОР) овозможува кредитни линии преку партнер банките во Западен Балкан 

за кредитирање на претпријатија и општини кои ќе инвестираат во проекти од 

две области:  

- енергетска ефикасност  

- обновливи извори на енергија 

 

WeBSEFF  кредитите се достапни за: 

• Приватни компании со максимален износ на финансирање до 2 милиони EUR 

• Општини, ESCO-а, претпријатијата кои извршуваат локални комунални услуги    

и сопственици на јавни објекти со максимален износ на финансирање до 2,5 

милиони EUR 

 

Кредитите се наменети за вложувања во: 

• Современи технологии кои ја смалуваат потрошувачката на енергија или ја 

намалуваат емисијата на CO2  за 20 % 

• Обнова на објекти, под услов инвестицијата да ја направи зградата енергетски 

поефикасна за најмалку 30%  

• Проекти наменети за производство на обновливи извори на енергија 



WeBSEFF I 

 
 Кредитна линија за финансирање на 

подобни проекти во МСП секторот 

(мали и средни претпријатија). 

 Проектот ги покрива Србија, Босна и 

Херцеговина и Македонија.  

 Одобрено во јануари 2009 – 60 

милиони EUR. 

 Техничка подршка и пoтикнувачки 

бонус (грант) обезбеден од страна на 

донаторот (EU). 

 8 банки учесници. 

WeBSEFF II 

 
 Кредитна линија за финансирање на 

подобни проекти во МСП секторот 

(мали и средни претпријатија)  и 

државниот сектор. 

 Проектот ги покрива Хрватска, 

Србија, Босна и Херцеговина и 

Македонија.  

 Одобрено во јули 2013 – 75 

милиони EUR. 

 Техничка подршка и пoтикнувачки 

бонус (грант) обезбеден од страна 

на донаторот (EU). 

 5 банки учесници до сега, но се 

очекува уште 7 банки од регионот да 

се вклучат во проектот до првиот 

квартал на 2014.  



  WeBSEFF I резултати 

• 153 предадени проекти   

• 131 одобрени проекти во вредност од EUR 59.8 милиони 

• 109 верифицирани проекти, со вкупен износ од EUR 6.8 милиони за 
потикнувачки бонус (грант) 

 

Во Македонија 
 

• 38 одобрени проекти во вредност од EUR 11.8 милиони 

Очекувано намалување на CO2 гасови до 166,500 

т/год. – еквивалентно на отстранување од над 

92,500 возила од сообраќај годишно 

Очекувана заштеда на енергија од 500 GWh – 

еквивалентно на 6.2% од вкупната потрошена 

енергија во Македонија во една година 



Основни карактеристики на WeBSEFF II 
_______________________ 

 

Финансиски поттик 
 

• Прифатливите проекти ќе добијат инвестициски поттик по успешна 

имплементација и верификација  

• Поттикот се пресметува како процент од износот на кредитот. Процентот се 

определува во зависност од влијанието на проектот на човековата средина, 

без оглед дали се работи за смалена емисијата на CO2   или за изборот на 

технологија (за проекти во градежниот сектор) 

• Прифатливите инвестиции во приватниот сектор ќе добијат инвестициски 

поттик помеѓу 5% и 10% од релативниот износ на кредитот 

• Прифатливите инвестиции во општинскиот сектор ќе добијат инвестициски 

поттик помеѓу 10% и 15% од износот на кредитот 
 

Едноставни и брзи процедури  

•Бесплатна поддршка и помош со цел брзо  изготвување на извештај кој ке 

потврди дека проектите се комплетни и профитабилни. 



Бесплатна стручна помош за банките партнери и нивните клиенти   
 

• Идентификување на одржливи енергетски инвестиции и подобрување на 

проектирањето 

• Поддршка при комплетирање на апликацијата за финансирање 

• Проценката на потенцијалните трошковни предности на проектот. 

• Поддршка за време и по спроведување на проектот 



Како до WeBSEFF II? 

_____________                   
 

1. Пријавување на проект 

 

Кредитобарателот поднесува барање за предложената инвестиција со 

дополнителна техничка документација за инвестицискиот проект или преку 

една од банките партнери. 

 

2. Проценка и поддршка на проектот 

 

Експертскиот тим на WeBSEFF ќе изврши проценка на прифатливоста за 

финансирање на проектот врз база на добиените информации. Доколку е 

потребно, експертите/инженерите на  WeBSEFF можат да дадат препораки за 

подобрување на условите или да обезбедат дополнителна поддршка за 

клиентот, се со цел да се осигура прифатливост на проектот. 



 

3. Потпишување на договор за кредит и реализација на проектот 

 

Доколку проектот е прифатлив, банката партнер ќе продолжи со 

вообичаените кредитни процедури и ќе преговара околу условите за кредит 

со кредитокорисникот. Кредитокорисникот е одговорен за реализацијата на 

проектот.  

 

4. Проверка и исплата на пoтикнувачки бонус (грант)  

  

По завршувањето, може да се побара исплата на поттикот за финансирање. 

Целокупната проектна документација се предава на консултантот кој ја 

проверува и потврдува успешноста на проектот. Соодветниот поттик за 

финасирање кон кредитокорисникот го исплаќа банката партнер. 



Критериуми за подобности  
_____________ 

 

Општи критериуми 

  

• Проекти за енергетска ефикасност мора да резултираат со 20% намалување 

на потрошувачката на енергија или емисиите на CO2 

• Инвестиции во згради мора да ја намали потрошувачката на енергија во 

зградата за најмалку 30% 

• Проекти за обновливи извори на енергија мора да имаат период на поврат 

под 15 години по одобрување 

• Набавена опрема мора да биде усогласена со европските или националните 

стандарди ( СЕ сертификат) 

• Проектите мора да бидат  

финансиски одржливи 

• Сите проекти мора да ги задоволат 

 локалните еколошки, здравствени и 

 безбедносни барања и да ги добијат 

 потребните дозволи 



WeBSEFF II резултати 

• Вкупно располозиви средства 9 милиони 

• Шест одобрени проекти во износ од ЕУР 5.7 милиони 

• Два верификувани проекти во износ од ЕУР 2 милиони 

• Проектите се од областа на обновливи извори на енергија, 

мали хидро централи, реновирање на постоечки објекти и 

инвестирање во нова опрема 

 



Пример од WeBSEFF II – Печатарска индустрија 
Замена на веќе постоечка опрема со нова 

 
Предизвик: 

Компанијата сака да ги намали трошоците за електрична енергија 

  

Решение: 

Набавена е нова машина со која е неколку кратно зголемен производствениот 

капацитет а трошоците за енергија се намалени 

  

Резултати: 

 

Вкупната инвестиција EUR 1,700,000 

Годишни заштеди на трошоците              EUR 700,000 

Период на поврат 2.5 години 

Коефициент на заштеда на енергија 50% 

Намалена емисија на СО 2 198.77 тони/годишно 

Другите предности Зголемен квалитет на финалниот 
производ и намален трошок за репро 
материјали  



 Контакти: 

Васил Главинов 14-1/5 

Скопје, Македонија  

тел: +389 (0) 2 3231 560 

мобил: +389 (0)70 269 396 
  

Ви благодарам  

и добродојдовте во 

Ловре Ристевски 
Bank Relationship Manager 

lristevski@webseff.com   

Зоран Морвај 
Project Manager 

zmorvaj@webseff.com   

mailto:sopacic@webseff.com
mailto:zmorvaj@webseff.com

