
РЕК БИТОЛА 

Економски аргументи за управување со енергија 

РЕК Битола е рударско-енергетски комбинат 
(термоелектрана со инсталиран капацитет од 700 
MW) – работат три термоблокови по 233 MW секој и 
годишно нето производство од приближно 1,200 
GWh од блок; просечната калоричност на јагленот е 
1,540 kJ/kg). Покрива значителен дел од вкупната 
побарувачка за електрична енергија и затоа има 
стратешка важност за земјата. 

РЕК Битола е подружница на ЕСМ – АД Електрани на 
Северна Македонија, која вклучува рудници, 
термоелектрани на лигнит, хидроелектрани и 
ветерници. 

РЕК Битола има дистрибуиран контролен систем за 
мониторинг на потрошувачката на електрична 
енергија кој овозможува сигурен мониторинг на секој 
потрошувач/процес. Сепак, само по усвојувањето на 
системот за управување со енергија (СУЕ) и 
регресивната анализа компанијата можеше да добие 
детални информации за енергетските перформанси, 
да ги следи и провери заштедите на електрична 
енергија и навремено да реагира на 
нерегуларностите во потрошувачката на енергија. 

Главниот поттик за спроведувањето на системот за 
управување со енергија (СУЕ) беше приоритетната 
потреба за подобрување на конкурентноста и 
оперативната ефикасност со оглед на претстојната 
либерализација на пазарот за електрична енергија. 

Постигнати деловни придобивки 

За РЕК Битола произлегоа следните поволности од 
спроведувањето на СУЕ: 

- значително намалување на потрошувачката
на енергија и поврзаните трошоци;

- информирани одлуки при селекција,
одредување приоритети и спроведување на
мерки за подобрување на енергетските
перформанси без и/или со ниски трошоци;

- подобрена оперативна контрола и
доверливост на производството;

1 Трошоците ја вклучуваат техничката помош добиена од UNIDO 

1 

Студија на случај за спроведување на систем за управување со енергија (СУЕ) 

Република Северна Македонија 

Краток 
преглед 

Индустрија Производство на 
енергија 

Локација Битола, РС 
Македонија 

Систем за управување со енергија ISO 50001 

Период на 
спроведување 

2016 

Подобрување на 
енергетските 
перформанси (%) 
во периодот на спроведување 

2.7 % 

Проценета заштеда на средства 
во периодот на спроведување 

322,000 евра 

Трошоци за спроведување на СУЕ 17,3001 евра 

Период на поврат (години) 
од спроведување на СУЕ 

20 дена 

Вкупна заштеда на енергија 
во периодот на спроведување 

8,055 MWh 

Вкупно намалување 
на емисиите на CO2-e 
во периодот на спроведување 

7,540 tCO2-e 
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- намалено влијание врз животната средина и
јаглеродни емисии

Во 2016та година, спроведувањето на СУЕ во РЕК Битола 
доведе до следните директни придобивки, прикажани на 
Табела 1 и Слика 1. 

Табела. 1. Подобрувања на енергетската ефикасност и 
други придобивки 
Заштеди на енергија 8,055 MWh 
Намалување на стакленички 
гасови 

7,540 tCO2-e 

Проценета заштеда на 
средства 

322,000 евра 

Не-енергетски придобивки 
Подобрен имиџ и 
еколошко работење на 
компанијата 

Слика 1. Сликата ги прикажува целните и реалните 
нормализирани збирни заштеди наспроти основната состојба на 
ен. перформанси од 2015 година. Заштедите во 2016 година 
(портокалово)  ги надминуваат целите за таа година (сино). 

Подготовка и спроведување на СУЕ 

Во РЕК Битола беше воспоставен СУЕ со поддршка на 
ГЕФ-УНИДО програмата за градење на капацитети и 
спроведување на СУЕ. Во рамки на програмата двајца 
претставници од РЕК Битола добија напредна и 
екстензивна обука за системи за управување со 
енергија во согласност со ISO 50001. Тие остварија 
блиска соработка со два национални консултанти и  

спроведоа комплетен систем за управување со 
енергија во компанијата. Во следниот дел се 
наведени клучните аспекти од пристапот на РЕК 
Битола кон управувањето со енергија. 

Посветеност на врвното раководство: Раководството 
на ЕЛЕМ му ја даде потребната поддршка на 
енергетскиот тим. Посветеноста на енергетскиот 
менаџер беше клучен фактор на успех. 

Улоги и одговорности (УиО): Иако УиО беа јасно 
дефинирани во фазата на Посветеност од програмата 
за спроведување на СУЕ2, на мал број на вработени 
им беа доделени одговорности. Голем јавен настан 
служеше како алатка за промоција на СУЕ кај 
персоналот од производство и одржување. Откако 
доста рано беа прикажани заштеди на електрична 
енергија, правниот и инвестицискиот оддел се 
приклучија кон системот. На крајот беше 
воспоставена техничка работна група низ сите гранки 
на ЕЛЕМ.  

Индикатори за енергетски перформанси и основна 
состојба: регресиониот модел за дефинирање на 
основната состојба на енергетските перформанси е 
тестиран со голем број на фактори, но моделот со 
еден фактор-производство се покажа како доволно 
силен. Дефинирана е конзервативна цел за заштеда 
на енергија (1% од потрошувачката). 
Дистрибуираниот контролен систем беше богат извор 
на податоци, што овозможи секојдневен мониторинг 
на перформансите. Тоа овозможи откривање на 
разлики помеѓу очекуваната и реалната 
потрошувачка и на брзо откривање и отклонување на 
причините. Анализа на можности за заштеда на 
енергија со анализа на трошоци и придобивки: 
Листата на можности за заштеди на енергија (ESO) 
беше пополнета со влезни податоци од 
производството и 

2 Програмата за спроведување на СУЕ на УНИДО се состои од четири-фазен 
“Посвети се-Планирај-Изврши-Провери” циклус, врз основа на Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) циклусот на континуирано подобрување. 
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од персоналот за одржување. Повеќето идеи се 
состоеја од едноставни прилагодувања на 
оперативниот режим на опремата и подобрување на 
практиките за одржување. 

Обука и вештини: Дел од ESО листата беше и обука 
на персоналот кој влијае врз енергетската 
потрошувачка. Доделен беше и буџет за обуки. 

Набавки: Се јавија извесни проблеми поврзани со 
набавката на енергетски ефикасна опрема и услуги 
заради ограничувањата на постоечката правна рамка 
која ги обврзува државните компании да ја изберат 
најевтината понуда без да ги земат предвид 
критериумите за енергетска ефикасност. 

Внатрешна енергетска контрола и проверка на 
перформанси: При внатрешната контрола беа 
идентификувани само мали неусогласености. СУЕ 
функционираше доста добро. 

Надворешна сертификација: Сертификација со ISO 
50001 не беше планирана за времетраењето на 
меѓународната помош за РЕК Битола. Енергетскиот 
менаџер ќе предложи сертификација до врвното 
раководство со цел да ја зајакне одржливоста на СУЕ. 

Ресурси и анализа на трошоци и 
придобивки 

Табела 2 ја сумира анализата на трошоци и 
придобивки од спроведувањето на СУЕ во 2016 
година. 

Вкупниот период на поврат за спроведувањето на 
СУЕ во РЕК Битола во 2016 година е 20 дена. 
Доколку се земат предвид само трошоците на РЕК 
Битола (пр. работни часови, мерки за ЕЕ со ниски 
трошоци и друго), периодот на поврат е само 9 дена. 

Во програмата на УНИДО за градење на капацитети и 
спроведување на СУЕ, трошоците за техничката поддршка на 
меѓународните експерти и националните консултанти за 
претпријатијата-партнери беа покриени од фондот за техничка 
помош на проектот. 

Најзначајни проекти спроведени како 
резултат на СУЕ 

ESO листата на РЕК Битола се состои од мерки со 
ниски/без трошоци, кои главно се состојат од 
подобрена оперативна контрола и практики за 
одржување. Следи краток опис на идеите и 
спроведените мерки: 

1. Како резултат на континуирано следење на
енергетските перформанси, забележан е остар
пад на енергетската потрошувачка.
Аномалијата е резултат работа на индустриски
вентилатори во прва наместо во втора
електроморна брзина, заради откажување на
уредот за контрола на брзината во оддел 2 и 3.
Истовремено, од моделот на енергетски
перформанси забележано е дека тоа нема
ефект врз производството и на тој начин е
откриена мерка за подобрување без трошоци.
Со оглед на тоа квалитетот на работа не беше
влошен, беше дефиниран нов режим на работа 
со кој вентилаторите работеа само во прва
брзина.

Табела 2. Анализа на трошоци и придобивки 

ТРОШОЦИ 
[EUR] 

Цена на работните часови  4,200 
Меѓународен + Национален 
експерт *  9,100 

ЕЕ мерки со ниски трошоци  1,000 
Други трошоци  3,000 
Вкупни трошоци [EUR] 17,300 

ПРИДОБИВКИ 

Заштеда на енергија [MWh] 8,055 
Стапка на заштеда на енергија 2.70 % 
Заштеда на трошоци [EUR] 322,000 
Неенергетски придобивки n. a.

ПОВРАТ 20 дена 
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Како резултат на тоа, беше остварена заштеда 
од 6.063 MWh на годишно ниво во споредба со 
2015 година. 

2. Анализите на енергетски перформанси 
спроведени за време на активностите за 
планирање и спроведување укажаа на 
неоптимална контрола на напонот при 
вклучување на вентилаторите и пумпите, 
односно операторите користеа непотребно 
висок напон. Како корективна акција, воведен 
е стандарден напон од 6 KV за значајните 
потрошувачи на енергија. Како резултат на тоа, 
на годишно ниво се заштедени 169 MWh 
електрична енергија. 

3. Анализата на практиките за одржување 
открија дека персоналот за одржување често 
мора да го одложува чистењето на цевките за 
водно разладување бидејќи кондензаторот не 
беше исклучуван или испразнет од едната 
страна кога распоредот налага чистење. 
Воведен е т.н. Taprogge систем за автоматско 
чистење на цевките за ладење со цел да се 
подобри ефикасноста на турбината за 
кондензација и да се контролира/зголеми 
вакуумот произведен од парниот кондензатор. 
Системите дозволија успешно  

оптимизирање на притисокот и температурата 
во кондензаторот и заштеда на 504 MWh 
електрична енергија во 2016 година. 

 
На Табела 3 се прикажани најважните спроведени и 
мерки за заштеда и мерки за заштеда во тек и 
соодветните заштеди на енергија и финансиски 
средства. 

 

Фактори за успех и промена на однесувањето 
 

Следните фактори беа од пресудна важност за 
успешно спроведување на СУЕ: 

 

• СУЕ алатките беа незаменливи при 
идентификувањето на значајни потрошувачи 
на енергија (ЗПЕ): пумпите, вентилаторите и 
мелниците за јаглен трошеа 86% од вкупната 
електрична енергија. Ова ги фокусираше 
анализите и потрагата по можности за 
заштеда на енергија. 

• Иако РЕК Битола е опремена со софистициран 
систем за следење на потрошувачката на 
енергија, енергетскиот тим успеа да изведе 
корисни заклучоци само по извршената 
регресиона анализа 

 

Табела 3. Главни мерки за заштеда на енергија (спроведени или во тек на спроведување) (2016) 
 
 

ID 

 
Опис на 
мерката/проектот/постапката 

 
 

Служба 
Годишни заштеди   

Вкупен 
трошок 

(EUR) 

 
Поврат 
(год.) 

Ел. енергија 
[MWh] 

Средства 
(EUR) 

1 FD вентилатори во прва брзина Електро 6.063 242.512 0 0 

2 
Работа со 5 мелници во случај на 
операции со намалена моќност Електро 0 0 0 0 

3 
Регулација и контрола на 6 KV 
напон кај ЗЕП 

Електро 169 6.791 0 0 

4 
Поправка на протек. по затоплувачот 
на воздух кај единица 2 Електро 0 0 0 0 
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5 

Оптимизиран вакуум на конденз. 
со автоматско чистење (Taprogge 
систем) на водни разладни цевки 

 
Производст. 

 
504 

 
20.160 

Операт.  
1 
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и на тој начин беа откриени вистинските 
енергетски перформанси. 

• Настанот за подигање на свесноста доведе до 
зголемен ангажман на менаџерите на сите 
оддели и квалификуваните инженери на РЕК 
Битола; тој стимулираше и поголема 
посветеност од врвното раководство. 

• Зајакнатиот надзор над енергетските 
перформанси ги откри сите варијации во 
потрошувачката и при зголемена 
потрошувачка на енергија одговорните лица 
преземаа корективни мерки. 

• Одредени идеи за заштеда бараа тестирање 
од страна на вработени со разновидна 
експертиза и искуство. За да се оформат вакви 
мешовити тимови, се јави потреба за промена 
на процедурите воспоставени под ISO 9001 
стандардот. По тестирањето, некои идеи беа 
прифатени а некои отфрлени. Сепак, процесот 
беше интересен и претставуваше добра 
практика. 

• Откако во првата година на спроведување на 
СУЕ беше надмината целната заштеда, 
врвното раководство одлучи да го прошири и 
реплицира СУЕ на сите подружници на ЕЛЕМ: 
рудникот и хидроелектраните. Беше 
воспоставена техничка работна група од 
страна на претставниците на 
новоназначените енергетски менаџери на 
подружниците. Тимот на РЕК Битола ги 
предводеше и менторираше новите членови. 

 
Пречки и извлечени поуки 

 
 

При спроведувањето на СУЕ, проектот наиде на 
неколку пречки: 

• Раководството на ЕЛЕМ немаше желба да 
спроведе уште еден ISO стандард, покрај ISO 
9001, ISO 14001, и OHSAS 18001. 
Раководството 

сметаше дека спроведувањето на ISO 50001 
ќе дојде во конфликт со процедурите на 
постоечките ISO и други стандарди и ќе бара 
сложена документација. 

• Не беа реализирани можностите за 
проширување на листата на мерки за заштеда 
(воглавно инвестиции) преку СУЕ алатките и 
процесите. 

• Раководството не беше свесно дека се можни 
енергетски заштеди без значителни 
инвестиции: Тие не беа информирани дека е 
можна значителна заштеда на енергија (и 
финансиски средства) преку едноставни 
интервенции како прилагодување на 
оперативниот режим на опремата или 
подобрување на практиките за одржување. 

• Свесноста на персоналот во врска со 
енергетската ефикасност во индустријата и 
придобивките од истата беше на ниско ниво. 

• Персоналот не беше подготвен да преземе 
дополнителни обврски поврзани со 
спроведување на СУЕ. 

За време на спроведувањето на СУЕ следните мерки 
беа преземени за отстранување на пречките: 

• Беше одржан настан за подигање на 
свесноста  и подобрување на посветеноста на 
раководството и персоналот. Настанот беше 
одржан во Национален парк, со целосна 
вклученост на учесниците. Енергетскиот 
менаџер го претстави СУЕ процесот, 
придобивките и можностите за заштеда на 
енергија од страна на секој вработен кој 
влијае врз потрошувачката. Тој успеа да 
развие дискусија и да собере идеи за заштеда 
на енергија. Процесот го подигна 
ентузијазмот и овозможи подобра 
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соработка и комуникација помеѓу одделите 
на претпријатието. 

• Потоа беше формирана работна група за 
доразвивање, тестирање и остварување на 
идеите. Беа поднесувани дневни, неделни и 
месечни извештаи до раководството. 

• Раководството беше редовно информирано 
во врска со напредокот и резултатите и 
целосно го поддржуваше процесот. Откако 
беа избрани петте најдобри проекти за 
заштеда, беа оформени технички групи и 
назначени на секој проект за да ги вршат 
потребните подготовки (како тестирање и 
консултација со надворешните експерти) и 
спроведување на проектите. 

Главниот фактор кој придонесе за успешно 
спроведување сепак беше раната и значителна 
заштеда остварена кај вентилаторите благодарение 
на надзорот над енергетските перформанси, и 
соодветната измена во стандардната оперативна 
процедура која беше спроведена како дел од СУЕ. 

 
Резултати и заклучоци 

 
 

РЕК Битола ги постигна следните успеси при 
спроведувањето на СУЕ: 

• Двајца вработени во РЕК Битола се здобија со 
сертификат за СУЕ од УНИДО. Овие 
сертификати влеаја доверба во врвното и 
средното раководство. Откако му беше 
доделен сертификатот, енергетскиот менаџер 
беше ангажиран како експерт/обучувач за СУЕ 
на УНИДО во програмата на УНИДО во 
Грузија. 

• Беа постигнати значителни заштеди на 
енергија во првата година (8,055 MWh или 
2.70% од потрошувачката во 2106), 
надминувајќи ја целта за заштеда таа година. 

• Беа подобрени вештините на персоналот 
поврзани со енергетска ефикасност. 

• Беше подобрена комуникацијата помеѓу 
различните оддели на претпријатието. 

• Беа подобрени оперативната контрола и 
одржувањето и се зголеми продуктивноста. 

• Успесите во 2016 година ја зајакнаа 
посветеноста и довербата на претпријатието 
во СУЕ. Тие исто така доведоа до одлуката за 
проширување на управувањето со енергија на 
сите подружници на ЕЛЕМ групата. Беа 
назначени енергетски менаџери во 
подружниците и беше формирана техничка 
работна група, под раководство на тимот за 
управување со енергија на РЕК Битола. 

• Во 2017та година, како резултат на 
проширено и зајакнато управување со 
енергијата, РЕК Битола успеа да ги надмине 
заштедите постигнати во 2016 година, уште 
еднаш само по пат на оперативни мерки, без 
вложувања или со мали вложувања на 
парични средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 2. Подобрување на практики за управување со енергија 
во РЕК Битола. Дијаграмот ја прикажува оцената на 
претпријатието, пред и по програмата за спроведување на 
СУЕ, на 20 параметри поврзани со клучни практики и 
процеси за управување со енергија. 
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Анекс: Што претставува систем за управување со енергија (СУЕ)? 

Системите за управување со енергија на организациите им нудат систематски пристап кон управување со 
потрошувачката на енергија. Се работи за активно управување со луѓе, енергетски податоци, технологија и 
секојдневното работење со цел да се подобрат енергетските перформанси. 

 

Системите за управување со енергија се состојат од: 

 Посветеност од страна на врвното 
раководство на промените, обезбедување на 
потребните ресурси и барање на отчетност од 
одговорните лица назначени на задачата, 

 Воспоставување на деловни процеси за 
оптимално искористување на достапните 
ресурси, соработка помеѓу одделите и 
јасни улоги и одговорности за 
ангажираниот персонал, 

 Идентификување на Значајни потрошувачи 
на енергија и изготвување на Индикатори 
за потрошувачка на енергија, 

 Изработка на акциски планови за 
подобрување на енергетските 
перформанси, 

 Обука и подигање на свесноста на 
персоналот на прептријатието, 

 Следење и континуирано подобрување на 
енегетските перформанси и на самиот систем 
за управување. 

СУЕ во согласност со ISO 50001 стандардот се темели 
на Планирај-Спроведи-Провери-Делувај циклусот за 
континуирано подобрување, илустриран на Слика 3. 

 

 
Слика 3. ISO 50001 СУЕ Структура (Извор: УНИДО Програма за СУЕ) 

Студија на случај за спроведување на систем за управување со енергија 
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         работа 
Секојдневна 

Проверка Тековно 
спроведување 

 

  Планирање 

Учество на 
раководство 

Одговорност на 
раководство 

 

    Политика 
Преглед од 
раководство 

Да 
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Што СУЕ може да постигне: Не-енергетски придобивки 
 

Иако главната цел на СУЕ е да се подобрат енергетските перформанси на претпријатието, да се заштеди енергија 
и да се намалат трошоците, доколку е правилно спроведено управувањето со енергија може да произведе низа 
на не-енергетски придобивки. Со подобрување на енергетската ефикасност може, на пример, да се намали 
потрошувачката на вода и суровини како и загадувачките емисии. Тоа може да доведе до зголемена 
продуктивност и конкурентност, подобрени производи и процеси, намалени непланирани застои, помали 
трошоци за работа и одржување и подолг животен век на опремата. Систематското и добро управување со 
енергетските ресурси е алатка за подобрување на енергетската безбедност и може да ги подобри работните 
услови во фирмата. Кога ќе се вклучат во оцената на енергетската ефикасност, неенергетските придобивки се 
аргумент плус во полза на СУЕ и енергетската ефикасност, ги подобруваат деловните одлуки ја зајакнуваат 
стратешката улога на управувањето со енергија во индустријата. 
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