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ЗА ПРОЕКТОТ 
Проектот “Потикнување на пазарна 
трансформација за енергетска 
ефикасност во индустријата и 
забрзување на инвестициите во 
најдобри практики и технологии″ има 
за цел да ги намали емисиите на 
стакленички гасови од индустријата 
во Република Северна Македонија 
преку забрзување на 
трансформацијата на македонскиот 
пазар за индустриска енергетска 
ефикасност (ИЕЕ). Овие цели ги 
реализира преку проширување на 
понудата за консултански услуги и 
инвестиции и идентификување и 
поттикнување на употребата на 
најдобрите практики и технологии за 
ИЕЕ како системите за управување со 
енергетска ефикасност и системите за 
оптимизација на енергија. 

Проектот ги поддржува целите за 
намалување на емисиите на 
стакленички гасови од индустријата 
и трансформацијата на локалниот 
пазар за енергетска ефикасност во 
индустријата преку интервенции за 
отстранување на пречките на три 
нивоа. 
Целта на платформата за 
дисеминација на информации и 
најдобри практики за ИЕЕ е да ја 
подигне свесноста и да ги прошири 
познавањата на носителите на 
одлуки во индустријата и 
институциите во врска со 
можностите, придобивките и 
трошоците поврзани со ИЕЕ. Цел на 
платформата е да обезбеди 
информации и алатки што ќе се 
користат првенствено од 
консултантите за енергетска 
ефикасност и персоналот на 
индустриските претпријатија 

  

ПРОЕКТНИ  
КОМПОНЕНТИ 
 

Проектна компонента 1 
Цели кон сертифицирање на персонал за 
управување со енергија во крупни 
потрошувачи на енергија; поттици за 
имплементација на системи за 
управување со енергија, и дисеминација 
на информации за најдобри практики на 
ИЕЕ. Промовира употреба на алатка за 
управување со податоци за индустриска 
енергија; оцена на климатските 
технологии во индустријата, и 
зајакнување на институционалната 
експертиза за ИЕЕ.  

 

 

 Проектна компонента 2 
Спроведува обука за консултантите за 
ИЕЕ согласно стандардот ИСО 50001; 
оптимизација на оптимизација на 
системи на пареа (ОСП); и за 
оптимизација на системи за  
компримиран воздух во индустријата 
(ОСКВ).  
 

Проектна компонента 3 
Нуди техничка помош за подготовка и 
проценка на проектни предлози за 
инвестирање во ИЕЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ИДЕАТА ПОЗАДИ ИЕЕ ПДИНП  
ИЕЕ ПДИНП програмата нуди појдовна точка за лицата 
одговорни за управување со енергија и индустриска енергетска 
ефикасност и за вработени во индустриски претпријатија 
кои бараат информации и ресурси за промоција, изработка и 
спроведување на системи за управување со енергија и други 
докажани техники и мерки за ИЕЕ.  

Целите на ИЕЕ ПДИНП 
платформата се: 
1) Градење/зајакнување на 
деловните аргументи во полза на 
спроведување на систем за 
управување со енергија; проекти за 
оптимизација на системи на пареа 
(ОСП); и за оптимизација на 
системи за компримиран воздух во 
индустријата (ОСКВ); и други 
докажани техники и технологии за 
ИЕЕ; 
2)Идентификување и подготовка на 
мерки за заштеда на енергија и 
проекти за подобрување на ИЕЕ; 
3)Поддршка на самостојно учење и 
развивање на вештини; 
4)Поврзување на фирмите со 
консултанти за системи за 
управување со енергија и даватели 
на услуги; 

ИЕЕ ПДИНП платформата е плод на 
заедничките напори на Агенцијата 
за енергетика на Република Северна 
Македонија и Регионалниот центар 
за животна средина, во соработка со 
Организацијата за развој на 
индустријата на Обединети нации, 
UNIDO и Глобалниот еколошки 
фонд GEF. 
Платформата се фокусира на 2 
елементи - системи за управување со 
енергија согласно барањата и 
препораките на стандардот ISO 
50001 и оптимизација на системите 
за енергија за заштеда на енергија и 
парични средства, придружено со 
намалување на стакленичките 
гасови.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Агенција за енергетика на 

Република Северна Македонија 

Јуриј Гагарин 15 

1000 Скопје 

ea@ea.gov.mk 

 

 

 

 

 

Регионален центар за 

Животна средина 

Букурешка 133б, 1000 Скопје 
CO.Macedonia@rec.org 

Проектот е финансиран од 
Глобалниот фонд за животна средина 
со придонес од УНИДО, 
Министерството за животна средина 
и просторно планирање, 
Министерството за економија, 
Агенцијата за енергетика, 
Македонската банка за поддршка на 
развојот, проектот УСАИД за 
управување со енергија (ИЕМ), 
Факултетот за технологија и 
металургија на Универзитетот Свети 
Кирил и Методиј и многу 
претпријатија од приватниот сектор. 
Имплементиран е од УНИДО и е 
извршен од Регионалниот центар за 
животна средина канцеларија во 
Република Северна Македонија. 
 
ИЕЕ ПДИНП сака да понуди 
платформа за подигнување на свеста 
во индустријата и на јавноста за 
македонските најдобри практики и 
успешни приказни во 
спроведувањето на системот за 
управување со енергија и 
енергетската ефикасност во 
индустријата. 
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