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Овој проект е ко-финансиран од Европската унија и имплементиран од 



За PACE

Партнерите на Проектот за acquis усогласеност и енергетска ефикасност (PACE) 
имаат за цел олеснување на процесот на ЕУ интеграција на бизнис заедниците 
во  шесте земји на Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Македонија, Црна Гора и Србија). 

PACE проектот им нуди на компаниите од Западен Балкан  единствена можност 
да бидат тестирани од страна на локалните  трговско-индустриски комори за 
нивната усогласеност со законодавството на ЕУ во избрани области, преку 
ревизија на EU acquis. Претпријатијата на Западен Балкан, исто така, може 
да подлежат на една пред-проверка на енергетската ефикасност, спроведена 
од страна на нивните локални стопански комори, преку следење на нивната 
потрошувачка на енергија и идентификување на потенцијалите за намалување 
на трошоците за енергија. Конечно, еден електронски водич за водење бизнис 
со ЕУ е направен за проектот и е дистрибуиран на три јазици од страна на 
стопанските комори во земјите-кориснички.

PACE  беше промовиран од страна на EUROCHAMBRES, Асоцијацијата на 
европските трговско-индустриски комори, во декември 2010 година, како дел од 
ЕУ ИПА Програмата за социо-економско партнерство, со грант од ЕУ во износ 
од 457,000 евра. На проектот ќе се работи до крајот на ноември 2012 година. 
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Инволвирани стопански комори

Организации     Град   Земја

Унија на албански трговски комори 
Надворешно-трговска комора на Босна и Херцеговина 
Трговско-индустриска комора на Република Српска 
Трговско-индустриска комора на Кантонот на Добој 
Трговско-индустриска комора на Кантонот Зеница-Добој 
Хрватска стопанска комора – Жупанијска комора на Пула 
Хрватска стопанска комора – Жупанијска комора на Риека 
Жупаниска комора на Вараждин 
Хрватска стопанска комора – Жупанијска комора на Вуковар 
Хрватска стопанска комора – Комора на Загреб 
Стопанска комора на Македонија
Стопанска комора на Црна Гора 
Српска трговска комора 
Регионална трговска комора на Суботица 
Регионална трговско-индустриска комора на Лесковац 

Тирана   Албанија
Сараево   Босна и Хецеговина
Бања Лука  Босна и Херцеговина
Добој   Босна и Херцеговина
Зеница   Босна и Херцеговина
Пула   Хрватска
Риека    Хрватска
Вараждин  Хрватска
Вуковар   Хрватска
Загреб   Хрватска
Скопје   Македонија
Подгорица  Црна Гора
Белград   Србија
Суботица  Србија
Лесковац   Србија



 Вовед
Оваа публикација е резултат на втората компонента на PACE проектот  која се занимава со енергетска ефикасност,    по 
објавувањето на резултатите од првата компонента во врска со Acquis ревизија.1  Првиот дел откри дека во согласност со 
законодавството на ЕУ, претпријатијата може значително да ги намалат трошоците потребни за приспособување кон ЕУ 
стандардите пред и после пристапувањето во  ЕУ.  Овој  втор дел покажува дека претпријатијата  исто така добиваат многу 
од заштедите преку мерките за енергетска ефикасност. 

PACE се базира врз основа на успехот од претходните проекти имплементирани од страна на EUROCHAMBRES во 
изминатите дванаесет години: 

• Трите изданија на Програмата за пристапување на коморите на Источна Европа (CAPE)  во 2000-2004.
• Програма на коморите кон Acquis поддршка и бизнис етика (CASE) во 2007-2009  во однос на  проширувањето на ЕУ  

кон Бугарија, Романија, Хрватска и Турција. 
• CHANGE проект (2008-2010),  кој развива европска мрежа на советници за „интелигентна енергија„  во Трговско-

индустриски комори кои ја започнаа и проширија конкретната помош на МСП (мали и средни по големина 
претпријатија)   да го оптимизира нивното користење на енергија. Особено , втората компонента на Проектот PACE 
има за цел пренесување на ова искуство стекнато во земјите на Западен Балкан. 

Во поглед на идното пристапување на земјите од Западен Балкан кон ЕУ  и нејзиниот единствен пазар , прв значаен 
предизвик  за овие земји е да се направи de jure корекција во согласност со правото на ЕУ. Вториот предизвик е исто така, 
de facto  да се спроведе законодавството и прописите на ЕУ, вклучувајќи ја и енергетската ефикасност, но веќе про-активно 
да бараат да истите се применуваат. 
Со цел анализирање и оптимализирање на нивната енргетска ефикасност, 105 претпријатија од Албанија, Босна и 
Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија  беа во можност  да бидат во PACE проектот за бесплатна  
енергетска  ревизија проследена со ускладена консултација која беше обезбедена од страна на коморската мрежа. 
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‘EUROCHAMBRES, “ПОДГОТВЕНИ ЗА ЕУ?  Напредокот на  компаниите од Западен Балкан во исполнување на  
стандардите на ЕУ “, април 2012, 16 страници: 
http://www.paceproject.eu/upload/Brochure_PACE_04.04.2012_4f7c32c0318b4.pdf.



Дефиниции и политичка релевантност
Eнергетска ревизија претставува  анализа на енергетските токови со цел за зачувување на енергијата во објект, 
процес или систем, врз основа на посета на лице место и истражување. Целта е да се намали количината на 
енергетскиот инпут во системот  без негативно влијание врз аутпут(и). 
Како што енергетските трошоци се зголемуваат во текот на последните децении поради поголема потрошувачка и 
цени, така и побарувањата за намалување на трошоците за енергија  се движат кон одржлива иднина. Енергетските 
ревизии се појавија како корисна алатка  за намалување на овие трошоци, особено во производствените компании 
каде што  сметките за потрошена енергија во просек  се за 10% повеќе од  вкупните расходи. 

Енергетска ефикасност е начин на задржување на растот на потрошувачката на енергија, преку доделување на 
производи и услуги за помал енергетски инпут. Тоа е така ефтина алатка за постигнување на одржлива енергија во 
иднина.  Подобрувањето на енергетската ефикасност може да ги намали  енергетските трошоци на компаниите , да 
ја зголеми конкурентноста, да ги намали сметките за електрична енергија на потрошувачите, да ги намали емисиите 
и да ја подобри енергетската безбедност.  Подобрувањето  на енергетската ефикасност има позитивен ефект врз 
економијата , како и врз животната средина. Добро воспоставениот инструмент за откривање на потенцијалот за 
подобрување на енергетската ефикасност е енергетската ревизија. 

Терминот енергетска ревизија  најчесто се користи  да се опише широк спектар на анализи  кои се движат од 
едноставна пред- проверка  на објектот до сеопфатна студија.  Енергетските ревизии во овој проект се состојат од 
пред-проверка за да се идентификуваат само поголемите проблем области  на енергетска неефикасност и отпад преку 
интервјуа со вработените во компанијата, краток преглед на сметки за комунални услуги и исцрпна информација за 
објектот.  Ова овозможува краток опис на потенцијални корективни мерки  и за обезбедување на мерки за зачувување 
на енергијата (ECMs) или зачувување на енергетските можности (ECOs) кои бараат понатамошно разгледување.  
Нивото на детали е адекватно за да даде приоритет на проектите за енергетска ефикасност  и да утврди дали ќе има 
потреба од потемелна студија. Таквата сеопфатна ревизија ќе произведе квантитативна проценка  на потенцијалот за 
енергетски заштеди  и поглед во алтернативните мерки  за енергетска ефикасност  во однос на конкретни финансиски 
критериуми. 

Енергетските ревизии во земјите на Западен Балкан  се спроведени во политички релевантно време. Прво, тие се 
одржаа наспроти позадината на амбициозните  20-20-20 цели  на ЕУ за  2020 години: намалување на емисијата на 
стакленички гасови за 20%;  намалување на вкупата потрошувачка на енергија за 20%;  и постигнување на 20%  удел 
од обновливи извори во вкупната потрошувачка на енергија.  Како потенцијални идни држави-членки на ЕУ, ангажманот 
на нивните компании- од сите големини – ќе биде од клучно значење  за исполнување на овие цели  во борбата  против 
климатските  промени  и после 2020 година.  Второ, енергетските ревизии биле извршени  додека Европската унија  
постигнува  договор за Директива за енергетска ефикасност (EED), што се очекува да стапи на сила во почетокот 
на 2013 година. Новата легислатива  воведува обврзувачки мерки кои ќе придонесат  за  во поголема мера да се 
исполни заложбата на ЕУ за намалување на потрошувачката на енергија за 20%. Според  EED,  на секои четири 
години,  енергетски ревизии  треба да се вршат во големите компании од страна на квалификувани и сертифицирани 
ревизори.  Исто така, Директивата  бара сите држави-членки на ЕУ  да развијат карта-план за долгорочни заштеди на 
енергија во градежниот сектор;  енергетските компании  мора да постигнат  1.5% годишни заштеди во сите сектори на 
крајната потрошувачка;  употребата на енергијата во објектите треба да се намали за 3%;  обврзувачки финансиски 
инструменти се предвидени; и подобри информации ќе бидат обезбедени  за потрошувачите,  како што е употребата на 
паметни  мерачи.  Во контекстот  на преговорите за пристапување кон ЕУ и претпристапната стратегија,  енергетските 
ревизии во компаниите  во регионот на Западен  Балкан  се корисна алатка во настојувањето да се постигне  поголема 
енергетска ефикасност.  

Дури и ако сите земји од Западен Балкан нема да влезат во ЕУ пред 2012 година, тие сепак ќе го почувствуваат 
влијанието  на долгорочните стратегии на Унијата,  како што е  Енергетската карта 2050 (Energy Roadmap 2050). 
Оваа карта прогласува  намалување на емисиите на стакленички гасови од 80-95% и зголемување на учеството на 
изворите на обновлива енергија до две третини  до 2050 година. Иако картата нема законски карактер, таа укажува на  
идната насока на политичките амбиции на ЕУ за  енергија и клима.  Со цел да не пропадне / остане зад амбициозните 
енергетски таргети на ЕУ, па затоа се потребни напори за да се скокне во возот. 

PACE Извештај > Енергетски Балкан      5



Цели и методологија
Главна цел на компонентата за енергетска ревизија на PACE проектот  беше да се развие капацитетот на коморите-учеснички  да 
понудат соодветни, ефтини  и одржливи услуги на МСП во врска со енргетската ефикасност. За таа цел, коморите  им помогнаа  на МСП 
да ја рационализираат  употребата на нивната енергија и да обезбедат општо упатство   за компаниите за усвојување на мерките за 
енергетска заштеда. 

Енергетската ревизија има корист во голема мерка од стекнатото искуство со слични проекти  кои се одвивале во неколку земји на ЕУ 
во 2008-2010 година, CHANGE, и посебно од експертизата на експерти од две комори  кои биле вклучени  во нејзиното спроведување.  
Еден експерт доаѓа од Трговско-индустриската комора на Марсеј-Прованс  и вториот од  Стопанската комора на Хрватска  кои помогнаа 
во изработка на методологијата  за енергетска ревизија и ги водеа работилниците  за обука. Нивното ангажирање помогна во корисни 
синергии и адаптирање кон потребите и ситуациите во земјите на Западен Балкан. 

Методологијата на проектот се применува како што следи: 

1. Подготовка на  контролниа листа и образец за енергетска ревизија 
Тимот од двајца  експерти подготвува контролна листа за енергетската ревизија, како и  образец  за истата. Во суштина,  
контролната листа  се состои од серија на прашања  на кои компаниите  се поканети да одговорат. Експертите  може да подготват 
постоечки прашалници од различни земји на ЕУ, со мала модификација и превод на достапните алатки кога е потребно. Упатствата 
се елаборирани  за посетите  за енергетска ревизија  и образецот  е ставен на располагање за целокупно известување. 

2. Регрутирање на енергетски експерти 
EUROCHAMBRES и PACE службениците во шестте балкански земји регрутираат енергетски ревизори врз основа на стандардните 
формулари за изразувања на интерес и правење на промоција преку комуникациски канали на коморите на балканските земји. 
Регрутираните енергетски експерти беа сите вработени во националните, регионалните и локалните комори.  

3. Работилница за обука 
Енергетските експерти учествуваат во дводневна обука каде тимот од двајца експерти  ја објаснуваат содржината на контролната 
листа и барањата за известување. Дел од обуката се состои  од посета на една компанија каде е извршена енергетска ревизија  за 
чии резултати  се дискутира подоцна во работилницата.  Исходот од тренинг работилницата  беше дека претставниците на комората  
добија  општо познавање за „теми за интелигентна енергија„ како што е енергетската ефикасност. 

4. Публицитет и избор на компании 
Соодветен публицитет за процесот на енергетска ревизија е направен со помош на коморските билтени, настани за подигање 
на свеста  и други медиумски алатки за да се зголеми интересот  кај бизнис  заедницата. Актуелниот избор на компаниите кои  
учествуваат во енергетската ревизија беше  спроведена од страна на енергетски експерти, во соработка со службеникот за врски во 
секоја земја. 

5. Енергетска ревизија 
Енергетските експерти ги посетија избраните компании за да извршат енергетска ревизија и да го интервјуираат  персоналот.  За 
ова се потребни половина ден  или два дена, во зависност  од достапноста на менаџментот. Енергетските експерти  ја пополнија 
контролната листа  и образецот за целокупното известување врз основа  на одговорите кои ги добија. На компаниите им се 
гарантира дека  ниту нивните имиња ниту доверливите податоци нема да бидат објавени.  Мора да се нагласи дека типот на 
енергетска ревизија која  се користи во оваа вежба  се пред-проверките  кои се фокусирани на основните мерки за енергетска 
ефикасност.  Обемот на проектот  не дозволува  инволвирање на алатки, вештини и време кое е потребно за извршување на 
полноправна енергетска ревизија.  Ова е причината, зошто, на пример , ефикасноста на процесот во специјализираните индустрии  
не беше испитуван бидејќи тоа бара  темелно техничко  знаење на производните линии и карактеристики на машините. 

6. Повратни информации и размена на најдобри практики 
Врз основа на  собраните наоди, енергетските експерти беа во можност да дадат сугестии за компаниите –учеснички. Сите 
енергетски  експерти беа во можност да  разменат најдобри  практики, информации и совети  меѓу себе преку веб порталот  што 
беше  креиран во текот на спроведувањето на овој проект (http://paceproject.eu/).

7. Застапување и дисеминација за подигање на свеста 
Во секоја земја, настани за застапување беа организирани за да се запознаат другите засегнати страни со  наодите на енергетската 
ревизија, вклучувајќи јавни органи, НВО и организации на работодавачи. Комплементарни промотивни  алатки  (пр. веб сајт, статии 
во коморските билтени, статии во локалните весници, и др.)  беа развиени  за да се осигура  дека енергетските ревизии се добро 
разбрани. 

8. Известување и одржливост 
Службениците за врски известуваат за спроведувањето на енергетската ревизија. Тие чуваат база на податоци за енергетските 
експерти во коморите во нивните земји за да бидат сигурни дека активностите се одржливи на долг рок. Локалните комори 
–учеснички  имаат сега капацитет  да понудат енергетска ревизија како конкретна алатка за нивните компании-членки. 
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Профил на компаниите
Вкупниот број на коморски експерти обучени за спроведување на енергетски ревизии беше 16, додека бројот на компании 
кои целосно учествуваа  во PACE компонента за енергетска ревизија достигна 105. Овие бројки ја одразуваат различната 
големина, економија и коморски систем на шестте партнерски земји. Исто така, изборот на локалните комори-учеснички и – 
како последица – ревидираните компании  е направен така  за да се обезбеди географска рамнотежа во рамките на секоја 
земја. 
 
Земја Број на обучени експерти за енергетика Број на ревидирани компании 
Албанија 2 15
Босна & Херцеговина 3 21
Хрватска 4 29
Македонија 2 9
Црна Гора 1 9
Србија 4 22
ВКУПНО                                  16 105

    

 Големина на компаниите       Сектори на компаниите 
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■ Големи ■ Средни ■ Мали   ■ Микро 

Компании од сите  големини беа застапени. Бројот 
на мали и средни по големина претпријатија (МСП, 
имаат помалку од 250 вработени) кои учествуваа во 
енергетската ревизија беше 91%.  Ова оди во насока 
на структурата  на европската економија, која е 
претставена со над 95% МСП. Поделбата на големините 
на компаниите беше следната: 9% големи компании, 
34% средни компании и 57%  мали компании (кои бројат 
помалку од 10 вработени). 
 

Компаниите кои ја поминале енергетската ревизија може 
да се класифицираат во една од следните индустрии: 
градежништво (6%), хемиска (6%), електро инд. (11 %), 
графичка (1%), машинска (2%), метална (12%), инд. за 
хартија (1%), текстилна (7%), трговија  (9%), транспорт 
(2%), бродоградба (2%), отпад (2%), дрво (7%).

Исто така има голем број на компании активни во 
услужниот сектор во  целина (14%)  и во прехранбениот 
сектор (19%). Преработувачката и земјоделската 
индустрија беа мнозинство. Овие компании често имаат  
чувство дека тие имаат директен интерес, како и јасен 
потенцијал за подобрување на нивната енергетска 
ефикасност. 

Хемиска инд.
Градежништво
Електро инд. 
Храна 
 Графичка 
 Машинска 
Метална 
Хартија 
Сервиси 
Бродоградба 
Текстил 
Трговија 
Транспорт 
Отпад 
Дрво 

Хемиска инд.
Градежништво

Електро инд

Храна 

Графичка 
Машинска Метална 

Хартија 

Сервиси 

Бродоградба  

Текстил 

Трговија 

Транспорт 
Отпад 

Дрво 



РЕЗУЛТАТИ ОД 
РЕВИЗИЈАТА 



Потрошувачка на енергијата и микс
Енергетските експерти постојано известувале, од една страна, за вкупните приходи по ревидирана компанија, и од 
друга страна, за износот  потрошен за потрошувачка на енергија како и за видот на енергија и за цената по единица на 
потрошувачка. 
Уделот на приходите потрошени на енергија обично се утврдува со четири фактори: 1) индустријата во која е компанијата, 
2) енергетски микс, 3) цената на секој извор на енергија и 4) (не)ефикасно користење на енергија. 

Потрошувачка на енергија 

Првиот дијаграм претставува број на интересни опсервации што фрла светлина врз важноста на факторите како што се 
индустријата на компаниите,  како и (не)ефикасноста на користење на енергија: 

- 20% од компаниите не се способни или подготвени да обезбедат веродостојни податоци.
- Само VA од компаниите (29%) успеваат да ги  задржат своите трошоци за енергија успешно под 3% од нивните 
приходи.
- Првите три компании со удел на енергија поголем од 20% се наоѓаат во специфичните индустрии кои се мошне 
енергетски интензивни:
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Уделот на енергијата во вкупниот приход
• Најголемиот удел на енергијата во однос на вкупниот приход е 

50%. Тоа се однесува на компанија која произведува топлина 
и користи јаглен како нејзин главен извор на енергија (98% од 
нејзината вкупна употреба на енергија). 

• Втор најголем удел е 36%. Тоа е компанија од транспортниот 
сектор која користи 84% бензин во својот годишен енергетски 
биланс. 

• Третото место е за компанија активна во прехранбената 
индустрија со 28.35% од нејзиниот вкупен приход потрошен на 
енергија. Главната дејност на оваа компанија е печење на кафе  и 
гасот е најголем извор за нејзината производна линија. 

Компаниите од земјите на Западен Балкан кај кои е извршена ревизија, 
просечната потрошувачка на енергија како процент од приходот е 6.38%.

Енергетски микс 

Покрај тоа, од сите компании-учеснички беше побарано да обезбедат податоци за нивната потрошувачка на електрична 
енергија, гас, нафта, јаглен, бензин и дизел гориво бидејќи овие податоци даваат увид во факторите како видот на кој е 
избран (енергетски микс), како и цената на овие извори на енергија. 

Од вториот дијаграм, може да се извлечат следните забелешки: 
• Електричната енергија е најчест извор на енергија, и претставува 34% од вкупниот енергетски микс. Општо 

земено, речиси секој производен процес користи електрична енергија како свој стандарден извор на енегија. 
Сепак, важно е да се напомене дека електричната енергија не се користи на ефикасен начин кога се користи 
за трансформација на истата во други видови на енергија, како топлинска енергија (т.е. за греење) 

• Бензинот и дизелот кои се користат за транспорт во рамките 
на компаниите се рангирани на второ место со 29%. Оваа 
бројка е доста висока и е главно под влијание на релативно 
големиот број на производствени компании претставени. 

■ Удел на елек.енергија ■ Удел на  бензин и дизел 
■ Удел на друга енергија ■ Удел на гасот 
■ Удел на нафтата  ■ Удел на јагленот 

Енергетски микс



• Друг енергетски удел„ се состои од 13% од дистрибуцијата на вкупната енергија  и најчесто се однесува на 
обновливи извори на енергија како што се огревното дрво, геотермалната енергија  и централното греење кои 
имаат минимално или никакво влијание врз животната средина. 
Овој релативно висок процент  се должи на фактот дека огревното дрво  е традиционален извор на греење во 
регионот на Западен Балкан и е лесно достапен за компаниите. 

• Гасот е четврт  најчесто користен извор на енергија  со удел од само 12%  во енергетскиот микс.  Оваа 
бројка навестува дека потенцијалот за замена на електрична енергија  со гас веројатно постои, но може да 
биде попречена со бариери како што се недостаток на инфраструктура и коефициент на цената во корист на 
електричната енергија (земајќи ги предвид сите трошоци и потребни инвестиции). 

• Јагленот се користи многу ретко и изнесува само 1 %  во набљудуваните компании. Јагленот обично се користи 
од страна на големите енергетски интензивни индустрии, кои не беа целна група на проектот. 

Последниот  дијаграм го прикажува енергетскиот микс по земја. Енергетскиот микс  може делумно да биде утврден со 
пристапот кон сопствените енергетски ресурси (на пр. достапноста на гас во Хрватска) и со различни цени, кои и самите 
се до одреден степен под влијание на различни прописи во сите земји, како и флуктациите на меѓународниот пазар. 
Како што претходно споменавме, категоријата „друг„  се состои  главно од обновливи извори на енергија и централното 
греење. За оваа категорија, српските компании имаат најголем удел, според примерокот на компании кои беа испитувани.  
Со оглед на високата зависност од електрична енергија на испитаните црногорски како и македонски компании, може 
да има простор за постигнување на порамномерен енергетски микс во компаниите на овие земји, додека во Албанија и 
Босна и Херцеговина може да има премногу трошење на гориво за транспорт. 

Национален енергетски микс
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Албанија 

Босна и Херцеговина 

Хрватска 

Македонија 

Црна Гора 

Србија 

Електрична енергија 

Гас 

Нафта 

 Јаглен 

Гориво за транспорт 

Друго 



Инфраструктура
Со цел да се добие потемелен увид во ефикасното користење на енергијата, енергетските експерти собраа податоци за 
време на нивната ревизија  на инфраструктурата на компанијата, како што се осветлувањето, греењето и статусот на 
објектот. Тие исто така се распрашуваа дали компанијата е сопственик или закупец на објектот. 

Осветлување
Според резултатите прикажани во дијаграмот, флуоресцентното осветлување е далеку најшироко користен извор од 
компаниите  и тоа како со класично палење (75%) и електронско палење (5%) што заедно изнесува вкупно 80%. Денес, 
можно е да се најде директна алтернатива на пазарот за флуоресцентните сијалици и цевки бидејки LED  технологијата 
достигна високо конкурентно ниво. Предноста на LED  технологијата е дека контролата на јачината може лесно да се 
прилагоди во зависност од  условите за работа и барањата за осветлување. Сепак, LED се користи од само 2%  од 
компаниите затоа што од неодамна влезе на пазарот.

Осветлување

Греење и ладење 
Греењето и ладењето може да бидат причина за  висока потрошувачка  на енергија, особено кога производните 
активности на компанијата  се многу енергетско интензивни .  Конвенционалните  сплит системи за ладење ( системи за 
климатизација) се широко користени, зголемувајќи го нивото на потрошувачка на енергија  особено во текот на летото.  
Кога контролорот на фреквенција  (исто така наречен „инвертер„)  е инсталиран во уредот за климатизација  за регулирање 
на брзината на компресорот, системот може да обезбеди  ладење  како и греење во простори каде што температурата 
во зима не паѓа под  -5°C.  Овој систем е многу поефикасен (до 60%)  отколку употребата на традиционални  електрични 
греалки. 
Од дијаграмот за извори за греење, речиси еднаква дистрибуција може да се забележи меѓу гасот (22%),  нафтата за 
греење (21 %) и централизираното електрично греење (21 %)  што опфаќа вкупно  над 60%  од сите извори на греење.  
Биомасата се користи  20% (17% + 3%)  од компаниите , главно  поради  дрвото кое е традиционално популарен  извор  
за греење во регионот.  Збирот на електрична енергија на централизиран начин (21 %)  и во поединечни единици (9%)  
доведува до вкупно од  30%,  што е околу една третина од сите објекти за греење.  Електричната енергија за греење  
широко се користи и покрај нејзината неефикасност , бидејќи  таа се базира  врз трансформации на други извори на 
енергија. Една од најефикасните технологии  за греење, централното греење , ретко се користи само во 3% од сите 
објекти. Ова покажува дека компаниите каде што е извршена ревизија  не се организирани во бизнис зони и дека 
нецентрализирана инфраструктура е предвидена од страна на локалните власти за  урбанистичко планирање. 

Греење и ладење
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Гас

Електрична енергија (една единица) Биомаса Биомаса (централизирана)

Нафта за греење

Централно греење Објекти без греење Геотермална енергија

Електрична енергија (централизирана)

IN/A Гас од гас снабдување Gas(LPG) Gas(NPG) 

Флуоресцентно со класично палење 
Волфрамово 
Халогено 
Флуоресцентно  со електронско палење ( вклучува штедливи светилки)  
Светилки со живина пареа, исполнето со баласт живино светло 
Индустриско со гас празнење 
LED  (со  светлечка  диода)



Статус на објектите 
Увидот во староста и ефикасноста на објектите во кои компаниите се сместени претставува  причина за загриженост. За 
овој аспект  на инфраструктурата , три категории на старост беа применети: стари (постари од 1950 година), релативно 
нови  ( меѓу 1950-1990 година) и нови  (од  1990 година).  Покрај  тоа,  четири категории на ефикасност беа користени: 
неефикасни, релативно неефикасни, релативно ефикасни и ефикасни. 

Според податоците, само 15% од објектите се ефикасни  (од кои 11% се нови, 1% се релативно нови, и 3% се стари). 
Спротивно, постои простор за подобрување на 85% од  објектите, особено за 22% неефикасни објекти каде што се 
најдени  високи загуби на  енергија.  Сметајќи дека 50% од објектите се стари, од кои повеќето не биле подложени на 
било каква реконструкција, тие не се во согласност со најсовремените стандарди  за енергетска ефикасност. 
 
Ефикасност на објекти      Старост на објекти 
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Од индивидуалните разговори на  енергетските експерти со компаниите, станува јасно дека дека една важна бариера за 
реновирање  е всушност сопственоста на објектите.  Во 12% од  МСП каде што е извршена ревизија, компаниите не ги 
поседуваат објектите. Кога објектите се изнајмуваат, сопственикот ретко има директен удел во енергетската ефикасност, 
со оглед на тоа дека закупецот не секогаш има полза од реновирањето. Во придружниот дијаграм, ефикасните објекти 
се прикажани во нијанси на жолто/ портокалова, релативно (не) ефикасни  објекти се прикажани во зелена боја и 
неефикасните објекти се прикажани во различни нијанси на сина боја.  За да се споредат објектите на сопственикот и 
закупецот, вредностите се прикажани во процентни поени. 

Ефикасност на статусот на објектите (сопственик наспроти закупец) 
 

Сопственик Закупец 

Неефикасни, стари 
Неефикасни, нови 
Неефикасни, релативно нови
Релативно неефикасни ,стари 
Релативно  ефикасни, стари 
Релативно ефикасни, релативно нови 
Ефикасни, стари 
Ефикасни, релативно нови 
Ефикасни, нови 

Неефикасни 
Релативно (не) ефикасни 
Ефикасни 

Стари 
Релативно нови 
Нови 



Само-евалуација на компаниите 
Конечно, од компаниите беше побарано да го само-евалуираат  својот  пристап  во однос на енергетската ефикасност и да 
наведат било какви бариери кои би ги попречувале во спроведувањето на мерките. 

Првиот дијаграм покажува дека 56% од компаниите  сметаат дека тие имаат имплементирано  некои мерки за  
зголемување на нивната енергетска ефикасност.  Иако резултатот што се појави е позитивен  на прв поглед, овие мерки се 
смета дека се во основа краткорочни акции. Повеќето од овие компании неформално им признаа на енергетските експерти 
дека тие сметаат мерките коишто тие ги презеле досега се недоволни и биле во насока на намалување на тековните 
трошоци само без да се земат предвид  долгорочните инвестиции. 

Енергетската ревизија само се користи од 5% од компаниите и поради тоа сеуште не е широко  распространет инструмент. 
Овие компании  беа сместени  во енергетски ефикасни објекти  кои беа во добра состојба или неодамна реновирани и 
главно, повеќето користеле енергетски ефикасни системи за греење.  Имплементацијата на енергетската ревизија затоа 
видливо води кон ефикасно управување со енергијата. 

Сепак, неколку компании имаат спроведено внатрешна студија (26%)  и објавија дека тие имаат сериозно разгледани 
мерки (10%).  Тие пренесуваат, меѓутоа, дека тие мерки не се ниту проследени со темелна ревизија (да се потврди 
студијата и да се донесат одлуки),  ниту пак било потребно  пратечките мерки да се спроведат  во пракса. 

Кои се пречките кои ги спречуваат компаниите за спроведување на мерките  или вршење на енергетска ревизија на прво 
место?  Главните бариери се прикажани во вториот дијаграм.  
Најпрво, мал број на компании (1 -2%)  едноставно не се заинтересирани за енергетска ефикасност . Причината е дека тие 
или работат  во изнајмени објекти или имаат  паушално плаќање на сметките за енергија. Затоа, тие сметаат дека мерките 
за енергртска ефикасност  не оправдуваат било која специфична инвестиција. 
Близу половина од испитаниците (45%)  кои се подготвени за спроведување на мерките за енергетска ефикасност  
укажуваат дека тие немаат  финансиски средства (22%) или човечки ресурси (23%). Поради финансиски  ограничувања, 
претежно бесплатни мерки се спроведуваат или мерки кои бараат само минимална инвестиција. Компаниите се неодлучни 
да издвојат финансиски средства  за технологии за енергетска ефикасност кои само ќе генерираат  поврат на инвестиции 
за повеќе од пет години.  
Други  19% од компаниите се смета дека се свесни за потенцијалот на нивната енергетска ефикасност но тие  допрва треба 
да преземат  активности и одлуки  за да ги имплементираат.  Како бариери тие ги спомнаа: дека ќе треба предолго време 
за да се  реновира, нивните производни активности неможе да се запрат  или дека тие не гледаат  дека некои мерки ќе 
бидат ефикасни во однос на  трошоците.  Напротив, 34% од компаниите укажале дека тие сеуште не нашле прав тајминг, 
сепак, тие донесле одлука да ги спроведат мерките за енергетска ефикасност  кога тие ќе извршат реконструкција на својот 
објект во блиска иднина. 
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Реализирана студија 

 Постои понуда  

 Разледани мерки 

 Спроведени мерка(и)  

Не се заинтересирани 

Не е прав тајминг /право време

Недоволни финансиски ресурси или поддршка 

Недоволни  човечки ресурси 

Нема следење  и покрај енергетската свест 

Не  се заинтересирани 

Пристап кон енергетската ефикасност   Бариери  во имплементирање на мерките за енергетска 
        ефикасност



Предлози за компаниите
Врз основа на согледувањата и анализите од енергетската ревизија следните најдобри практики и предлози може да се 
изнесат. 

I. Рационализацијата на потрошувачката на енергија и миксот е добра за животната средина и носи материјални 
финансиски бенфити 

1. Погледнете подалеку од краткорочните активности во насока на намалување само на тековните трошоци и 
темелно измерете го обемот на инвестиции наспроти нивното враќање во заштеда на енергијата на среднорочен 
и долгорочен план. Ова е најодржливиот начин за значително да се намали уделот на приходот потрошен за 
енергија. 

2. Редистрибуција на енергетскиот микс за да се постигне подобра рамнотежа на различни извори на енергија 
и да се фокусира на активноста на компанијата за поврзување со најефикасниот вид на енергија во однос со 
одредената цел. 

3. Избегнувајте користење на енергија која е генерирана преку неколку енергетски трансформации. На пример, 
електричната енергија не е ефикасна како стандарден извор на греење. 

4. Применете обновливи извори на енергија во МСП, како што се соларната енергија, геотермалната и биомасата, 
каде што тие можат ефикасно да се користат за создавање на топлинска енергија. Овие извори не се зависни од 
некоја лиценца, мрежна поврзаност или трошковно интензивна опрема за трансформација ( како што се соларни 
PV, турбини, мотори, мотори на биогас, итн.). Откако една иницијална инвестиција во опрема е направена, 
компанијата повеќе нема да биде предмет на предвидени зголемувања на цените на енергијата за греење. 

5. Следете го внимателно делот од енергијата што се користи за транспорт за да се намалат високите цени и 
внимателно да се оценат транспортните потреби. Освен ако компанијата е специјализирана во логистика, 
горивото за транспорт во просек   не е повеќе од 20-25% од енергетскиот микс. 

II. Модернизацијата на инфраструктурата на компанијата го отклучува најголемиот потенцијал за подобрување на 
енергетската фикасност  

Осветлување 
6. Заменете ги постоечките – главно флуоросцентни –инсталации за осветлување со LED осветлување бидејќи 

интензитетот на осветлување може лесно да се контролира според барањата за осветлување. Прекинувачот на 
штедливите сијалици со гас  празнење е исто така прифатлив поради можностите за контрола на енергијата, 
пониски енергетски трошоци и намалено одржување. Сепак, на овие сијалици со гас празнење не им треба само 
време да се загреат и да го достигнат својот полн интензитет но на нив им треба  време да се изладат после 
исклучувањето. Затоа, LED осветлувањето е посоодветно за реализација на  потенцијалот на енергетското 
намалување преку контрола на осветлувањето за време на паузи, што не треба да се потцени, особено за 
помошни простории и места за складирање. Се проценува дека LED осветлувањето  може да биде 3 до 8 пати 
поефикасно од флуоресцентните цевки или светилки за заштеда на енергија. Поважно е тоа што тие немаат 
реактивен товар. 

Ладење и греење 

7. Предвидете обновување на технологијата за греење и ладење со цел  да се приспособите кон поефтини и 
обновливи извори на енергија, како што е соларната и геотермалната енергија и биомасата. 

8. Истражете го   цртањето на централизираното  централно греење. На компаниите им се препорачува да се 
координираат со соседните компании бидејќи централното греење е поефикасно и нуди енергија по пониска цена 
од онаа на неколку единствени децентрализирани единици. 

9. Греењето во зима може да се направи поефикасно кога е инсталиран контролор на френквенција во  единицата 
за климатизација отколку да се користи конвенционална електрична греалка, во сите простори каде што 
температурата не паѓа под -5°C.

10. Барајте можности за замена на енергијата при користење на единствени електрични единици за греење, како 
тие да се неефикасни и да можат да вклучат истекување на топлина. Препорачливо е да се учат можностите 
за влечење на биомаса или гас, кога е можно, и да се комбинира секој прекинувач на енергија во комплетната 
изолација на зградата.  
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11. Испитајте ја можноста за закрепнување на топлина од постоечката вентилација на објектот или од процесната 
топлина (т.е. лиење) што ќе биде мерка за значајна заштеда на енергија. Иако новите технологии не се 
вообичаени, тие се достапни на пазарот и нивниот ефект и поврат на инвестицијата го оправдуваат нивното 
испитување. 

12. Осигурајте се да ги  имате инсталирано минимално следните технички карактеристики за енергетска ефикасност 
во системот за греење: вентили за термостати и радијатори, вентили за регулирање, пумпи за контрола на 
френквенцијата на циркулацијата, котларници или подстаници за греење и системи за автоматска регукација, 
заедно со изолација на цевки и реконструирани цевководи. 

Статус на објектот 

13.  Приоритетот на реновирање на зградите  е да се спротистави на загубите на енергија во поголем дел од старите 
објекти. 

14. Фокусот да биде на реновирање за релокација и изолација на ѕидови, врати, прозорци и покриви. Ова не 
треба да биде единствена/осамена мерка но да оди рака под рака со други мерки за  истовремено да вклучите 
прекинувач на осветлувањето и инсталација на нова опрема за греење. 

III. Паметен општ менаџмент со користењето на енергијата е една од полесните мерки која дава позитивни 
резултати во енргетската ефикасност 

15. Соберете и анализирајте дневна статистика на енргијата. На овој начин, отстапувањата  или ‘дефектите’ во 
енергетската ефикасност може да бидат откриени, инаку во спротивно ќе одат незабележани. Набљудувањето на 
статистиката е една од најефикасните мерки којашто компанијата може да ја преземе. 

16. Назначете колега кој ќе е одговорен за проверка/верификација на статистичките податоци. Ова лице, исто така, 
може да врши редовна компарација на енергетските профили и да ги следи енергетските услови и перформанса 
на компанијата. 

17. Инсталирајте паметни мерачи/мерни инструменти кои ќе ви помогнат да го пресметате нивоата на енергија и 
автоматски да произведете графикон кој ќе ги идентификува сите непотребни енергетски оптоварувања, како што 
е потрошувачката на енергија за време на викенди или празници. 

18. Поттикнете енергетски ефикасни навики од страна на вработените како што е навремено затворање на прозорци 
или исклучување на светлата.  Ова е една од наједноставните практики за спроведување. 

19. Инсталирајте сензори и интелигентни системи за контрола за автоматско ракување со осветлувањето, ладењето 
и греењето. 

20. Организирајте сеопфатна енергетска ревизија за да добиете не само прецизен преглед на различните мерки кои 
можат да бидат имплементирани, но, исто така, придружна кост-бенефит анализа која што го олеснува процесот 
за донесување одлуки. 
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Препораки за креаторите на политика 
Врз основа на согледувањата и анализите на енергетската ревизија, следните  препораки  може да се дадат:

1. Акција од владите на сите земји од Западен Балкан ќе биде добредојдена  за да се обезбеди дека регулаторните 
и пазарните услови  обезбедуваат прави стимулации за работи во врска со реновирање,  кои може да 
создадат поттик  во градежниот сектор и имаат позитивно влијание врз регионалната и националната економија. 

2   Национални стратегии може да бидат проектирани за да се спротистават на неефикасното користење на 
енергија во изнајмени објекти  и да се создаде поттик за сопствениците да гарантираат  дека нивните објекти 
се енергетски ефикасни. Овие може да вклучуваат, на пример, осигурување дека во цените за изнајмување ќе 
се земат предвид  потрошувачката на енергијата и енергетските услови на објектот. Алтернативно, товарот на 
сметката за енергија може да се подели меѓу компанијата која изнајмува и сопственикот на објектот. 

3. Со користење на инструменти на урбаното планирање, јавните власти може  да воспостават деловни/бизнис 
зони  со придружна инфраструктура за да им овозможат на МСП да се приклучат  на централното греење. 

4. Владите  треба  да креираат голем број на мерки за поддршка  за да профитираат од големиот потенцијал на 
енергетска  ефикасност на помалите бизниси. Тие вклучуваат: 

a.  Обезбедување на основни информации  за мерките за  енергетска ефикасност; 
b.  Подобрување на мерење на потрошувачката на енергија; 
c.  Помагање на МСП во усогласување со енергетските прописи и други обврски; 
d.  Поттикнување на МСП да користат системи за енергетско менаџирање  и да ги нагласат бенефитите; 
e. Обезбедување на финансиска поддршка на инвестиции на подолг рок, вклучувајќи субвенции  и 

кредитни линии. 

5. Конечно,  владите треба да инвестираат во правењето на енергетските ревизии подостапни за МСП (пр. 
преку јавното финансирање). 
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Заклучоци
Еден од главните заклучоци што енергетската ревизија  го донесе  е дека  компаниите 
во земјите на Западен Балкан  се уште не размислуваат за енергетската ефикасност  
како одлучувачки фактор  во остварувањето на финансиска  ефикасност.  Една од 
причините за недостаток на подобрување  на енергетската ефикасност  е дека цените на 
енергијата се во моментот релативно ниски што ја намалува загриженоста за ефикасно 
користење на енергетските извори. Од една страна, одредени мерки за намалување на 
трошоците за енергија веќе може да се преземат од страна на компаниите, но, од друга 
страна постои простор за креаторите на политиката да обезбедат линк  меѓу енергетската 
и финансиската ефикасност. 

Не само економскиот контекст и недостатокот на финансиски или човечки ресурси  
но исто така  и  правната рамка  може да биде одлучувачки фактор во однесувањето на 
компаниите кон енергетската ефикасност.
Конструктивен дијалог  меѓу бизнис заедницата и креаторите на политиката  е потребен 
за да се земат предвид потребите на МСП  кога се проектираат новите политички мерки.  
Ова  ќе помогне земјите од Западен Балкан  да ги достигнат  целите на денешната 
енергетска политика на ЕУ, додека  се подготвуваат за идните енергетски предизвици и 
истовремено да овозможи на МСП да ја подобрат нивната конкурентност. 

Треба да се има на ум дека типот на енергетска ревизија кој се користи во овој проект 
беше со релативно куса пред-проверка на енергијата.  Таквата пред-проверка  
овозможува компаниите каде е извршена ревизија да прифатат неколку мерки за да 
се избегне трошење на кус рок,  но тоа не е  обично доволно за да се управува  со 
конечните одлуки во компаниите, како кои  одржливи стратегии да се следат на долг 
рок.  Кога компаниите се високо специјализирани, посеопфатна ревизија  ќе треба да се 
врши од страна на експерти во релевантниот сектор на индустрија, како што се  експерти  
во елекроцентралите и дистрибуција на топлинска енргија, специјалисти за возила и 
инженери  за термодинамика.  Сеопфатната  ревизија ќе произведе повеќе конкретни 
предлози во врска со реновирање на објекти, како и основни деловни активности  и да 
обезбеди анализа на трошоци и бенефити  која  ќе укаже како да се намали значително 
уделот на приходите потрошени на енергија. 

Нема да е неопходно секоја компанија да се подложи на енергетска ревизија, сепак, 
најновата Директива за енергетска ефикасност (EED)  наведува дека: “Да се приклучи  
потенцијалот за заштеда на енергија во одредени  сегменти на пазарот  каде енергетските 
ревизии генерално не се нудат  комерционално (како МСП), државите-членки  треба 
да развијат програми за поттикнување на МСП да се подложат на енергетска ревизија.  
Енергетската ревизија треба да биде задолжителна  и редовна за големите претпријатија 
.” Во овој контекст, владите на земјите од Западен Балкан  веќе може да го следат 
примерот  и  да ги земат предвид особено политичките  мерки  за поддршка на МСП. 

Едно од достигнувањата на проектот е подобрен капацитет и способност на Трговско-
индустриските комори на земјите од Западен Балкан  на локално и на национално 
ниво  за имплементирање на енергетската ревизија  и влијанието врз иницијативите 
за енергетската политика на МСП. Тие се на тој начин добро поставени за следење на  
преговори,  транспонирање и имплементирање на легислативата во оваа област и се 
опремени  да помогнат во доставувањето на владините мерки  за енергетска ефикасност. 

Регулативата за енергетска ефикасност не смее да резултира со намалување на 
економскиот раст. 
Напротив, намерата на EED   е да обезбеди нов поттик  за европската економија. 
Постигнувањето повеќе  енергетска ефикасност  може да ја стимулира  конкурентноста  
и растот и во исто време создавањето на работни места  може да стане реалност  ако  
јасни партнерства се создадат меѓу дистрибутерите на енергија  и  провајдерите на 
енергетски услуги.  
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Врз основа на согледувањата и анализите на енергетската ревизија 
EUROCHAMBRES ги сугерира следните пристапи кон компаниите: 

► Рационализирањето на потрошувачката на енергија и миксот се добри за животната средина и 
носат материјално-финансиски бенефити. 
► Модернизирањето на инфраструктурата на компанијата отклучува најголем потенцијал за 
подобрување на енергетската ефикасност. 
► Паметен општ менаџмент со користењето на енергијата е една од најлесните мерки што дава 
позитивни резултати во енргетската ефикасност. 

EUROCHAMBRES им препорачува на креаторите на политиката: 

► Да обезбедат прави иницијативи за санациски работи.
► Да креираат стратегии кои ќе се спротивстават на неефикасното користење на енергија во 
изнајмените објекти. 
► Да воспостават бизнис зони со  придружната инфраструктура за да овозможат МСП да  се 
приклучат во мрежата на централното греење. 
► Да креираат спектар на мерки за поддршка за да профитира од големиот потенцијал за енергетска 
ефикасност  на помалите бизниси. 
► Да инвестираат  во овозможување на енергетските контроли да станат полесно достапни до МСП  
(пр. преку јавно финасирање).
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Публикацијата е изготвена со помош на Европската унија. Содржината на 
оваа публикација е единствена одговорност на EUROCHAMBRES, Асоцијација 
на европски трговско-индустриски комори, и не може во никој случај  да 
биде замена да ги одразува ставовите на Европската унија. Содржината на 
извештајот може да се умножува, под услов ако изворот е јавно наведен.

Издавачки тим на EUROCHAMBRES : 
Дирк  Вантагем, Филип Андриансен и Крешимир Штих 
Посебна благодарност на PACE лица за врски: Делина Нано, Тарик Ковач, Крешимир 
Штих, Ксенија Ѓукановиќ, Љубица  Нури  и Снежана Рашета Пековиќ за нивните 
координативни улоги како и на Марк Валентин, Џулија Лопе, Мишел Стеурер и Ирма 
Орланди за многу корисниот инпут и коректура.

Европската унија е составена од  27 држави –членки кои одлучија постепено да ги поврзат заедно нивните 
знаења, ресурси и судбини. Заедно, за време на периодот на проширување од 50 години, тие изградија зона 
на стабилност, демократија и одржлив развој додека  ја одржуваат културната разновидност, толеранцијата и 
индивидуалните слободи. 
Европската унија е посветена на споделување на своите достигнувања и своите вредности со земјите и 
народите надвор од нејзините граници. 

htp://europa.eu
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