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Студија на случај за спроведување на системи за управување со енергија  

Република Северна Македонија 
 

    Вардар Доломит 
 

 

Економски аргументи за управување со 

енергија  

Вардар Доломит е независен европски производител на 
синтерен доломит, доломитни опеки и маси, лоциран во 
Гостивар, Македонија. Има три производни објекти, околу 
90 вработени и производен капацитет од 60,000 тона 
огноотпорни материјали/годишно. Дел е од Групацијата 
Haznedar – глобален снабдувач на високо-квалитетни 
огноотпорни опеки на преку четири континенти. 

Вардар Доломит има интегриран производен систем со 
директен пристап и контрола на суровините. Пред 
спроведувањето на СУЕ, имаше проблеми со следење на 
спроведените идеи за подобрување, но и со обезбедување 
на информации за постигнатите заштеди во енергија. 

Главната причина за отпочнување на спроведувањето на 
систем за управување со енергија (СУЕ) беше итната 
потреба за намалување на производните трошоци преку 
намалување на потрошувачката на енергија истовремено 
задржувајќи го квалитетот на производот како и 
стандардите за здравје и безбедност при работа. 

Висококвалитетната обука и поддршката за спроведување 
на СУЕ од Програмата за СУЕ на ГЕФ-УНИДО беше клучен 
фактор за успех. Кон постигнатата заштеда придонесе и 
натпреварувачкиот дух на компаниите кои учествуваа во 
проектот. 

 

 

 

 

 

 

Постигнати деловни придобивки 

Очекуваните придобивки се:  

✓ промена во пристапот кон намалување на 
потрошувачката на енергија,  

✓ подобрување на репутацијата на компанијата, 
✓ намалено влијание врз животната средина и 

јаглеродниот отпечаток т.e. помали емисии на CO2,  
✓ олеснето донесување на одлуки при избор и 

спроведување на приоритетните мерки за заштеда на 
енергија без или со мали трошоци,  

✓ намалување на сопствената потрошувачка на 

електрична енергија, трошоците за одржување и 

трошоци поврзани со одржувањето, зголемено 
производство и квалитет на производите, како и 

подобрена оперативна контрола. 

Слика 

Индустрија Производство на 
огноотпорни 
материјали (врз основа 
на доломит) 

Локација Гостивар,  Република 
Северна Македонија 

Систем за управување со енергија ISO 50001 

Период за подобрување на 
енергетските перформанси  

2016 –2018 

Подобрување на енергетските 
перформанси (%)  
Во текот на периодот за 
подобрување 

n.a. 

Проценета заштеда на трошоците 
за енергија   
Во текот на периодот за 
подобрување 

159,100 Евра 

Трошок за имплементација на 
СУЕ 

144,800 Евра 

Вкупна заштеда на енергија  
Во текот на периодот за 
подобрување 

2,310 MWh 

Вкупно намалување на емисиите 
на CO2-e   
Во текот на периодот за 
подобрување 

623 тони CO2 
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Во Вардар Доломит во периодот 2016 – 2018, 

спроведувањето на СУЕ резултираше со директните 

придобивки прикажани во Табела 1. 

Табела 1 2016 2017 2018 

Заштеда на енергија 

[MWh] 

43 980 1287 

Извори 
Електрична 

енергија 

Електрична 

енергија, 

нафта и мазут 

Електрична 

енергија, 

нафта и 

мазут 

Намалување на 

емисиите од 

стакленички гасови 

12 263 348 

Проценета заштеда на 

трошоците за енергија 

[Евра] 

3,100 50,300 105,700 

Вкупно инвестиции 

[Евра] 

8,700 15,500 120,600 

Време на поврат 

[години] 

2.8 0.3 1.1 

Други неенергетски 

придобивки 

Подобрена репутација на компанијата 

Подготовка и спроведување на СУЕ 

Следната секција ги потенцира клучните аспекти на 

пристапот на Вардар Доломит кон управувањето со 

енергијата. 

Посветеност на врвниот менаџмент: Врвното 

раководство на Вардар Доломит беше посветено на 

намалување на трошоците за енергија, беше 

обезбедена поддршка за енергетскиот тим, со што тој 

стана клучен дел од фазата на спроведување на СУЕ. 

Со текот на времето посветеноста на раководството 

постојано растеше. 

Улоги и одговорности (УиО): УиО беа јасно 

определени во текот на фазата на посветеност. 

Енергетскиот тим се состоеше од фокусирани, 

ентузијастични членови чија посветеност се 

зголемуваше по секој состанок. 

Индикатори на енергетските перформанси и 

основна состојба на енергетската потрошувачка 

Поставувањето на основната состојба беше 

предизвик. На почетокот беа постигнати извесни 

заштеди но акционите планови не беа ажурирани со 

сите неопходни елементи. На пример, CDD (cooling 

degree days) првично не беа земени во предвид, но со 

време се покажа дека тие се релевантна променлива 

која треба да се вклучи во моделите за регресија за 

следната година. Планот за мерење, како и неколкуте 

мерни места овозможија да се забележат 

отстапувањата на реалната од очекуваната 

потрошувачка и да се преземат превентивни и 

корективни мерки. 

Можности за заштеда на енергија со анализа на 

трошоци и придобивки: Листата на можности за 

заштеда на енергија беше пополнета преку 

интервјуирање на вработени и преглед и оцена на 

идеи од другите компании. Повеќето идеи беа 

подложени на мала физибилити студија и врз основа 

на расположливите средства, беше одлучено кои од 

нив ќе се спроведат. Повеќето се состоеја од 

едноставни прилагодувања на работниот режим на 

постоечката опрема и подобрувања во практиката на 

одржување.  

Обука и компетентност: Листата на можности за 

заштеда на енергија вклучуваше посебна обука на 

персоналот кој значајно влијае врз потрошувачката 

на енергија. Беше доделен и буџет за обуки.  

Набавки: Претходно компанијата не вршеше анализа 

на трошоците за животниот циклус на енергетски 

интензивните набавки, но, оваа практика значајно се 

подобри по спроведуваето на СУЕ. 
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Внатрешна контрола и проверка на перформансите: 

Кон крајот на обуката беше спроведена внатрешна 

контрола и беа утврдени помали неусогласености. 

СУЕ функционираше доста добро до крајот на 2017 

год., по поднесувањето на финалниот извештај. 

Независна сертификација: 

До крајот на 2017 год. во Вардар Доломит беше 

воспоставен целосно функционален систем за 

управување со енергија со успешно помината 

надворешна контрола за сертификација по ISO 

50001:2011 и сертификатот беше издаден на 22 

јануари 2018 год. 

. 

Најзначајни проекти имплементирани како резултат 

на СУЕ  

Листата на можности за заштеда на енергија на 

Вардар Доломит се состои од мерки за заштеда на 

енергија кои имаат мали или немаат воопшто 

трошоци кои се главно дел од подобрената 

оперативна контрола и пракса на одржување, и 

неколку мерки со високи трошоци. На почетокот, 

околу 85 можности беа определени и повеќе од 60% 

од нив беа без трошок или со нниски трошоци. Околу 

11 можности беа целосно спроведени, и повеќе од 40 

одобрени и/или започнати со спроведување. 

Во табела 2 се прикажани најважните мерки за 

заштеда на енергија, фазата на имплементација и 

соодветната заштеда на електрична енергија. 
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Табела 2. Главни мерки имплементирани или во процес на имплеметација за заштеда на  

ID  
Опис на мерка/проект/активност 

 

Оддел 

 
Статус 

Проценети/реални 

(годишни) заштеди 
Вкупен 

трошок 

(Евра) 

Поврат 

(години) Енергија 

[MWh] 

Трошок 

(Евра) 

1 

Исклучување на светлата на другите 
катови – светла само од првиот кат ќе 
работат цела ноќ (објектот работи само 
во прва смена) 

Осветлување Завршено 1.8  161  0  /  

2 
Поправка на протекувањата на воздух 
кај главниот вентил во предниот дел на 
резервоарот за компримиран воздух  

Компримиран 
воздух 

Завршено 1.64  146  70  0.48  

3 

Замена на сијалици од 2400W на 
вертикалниот ѕид помеѓу складот и 
производната хала со лед сијалици од 
270W  

Осветлување Завршено 2.4  215  80  0.37  

4 
Замена на сијалици од 4x400W со 
5x100W лед сијалици. 

Осветлување Завршено 5.445 460 200 0.43 

5 

Притисокот на маслото за греење во 
системот го регулираше вентил пред 
пумпите. Фреквентен регулатор беше 
инсталиран на пумпата. 

Производство Завршено 7.92 670 100 0.15 

6 

Греење за контролната просторија 
(локација.: нов млин) со греење од 
новиот компресор  

Греење Завршено 10 846 500 0.59 

7 

Замена на постоечкиот главен 
компресор и второстепен сушач на 
печката со окно бр. 2 со два нови 
сушачи. 

Производство Завршено 48.75 4122 47.845 11.61 

8 

PLC контрола на греење  Греење Завршено 5 350 750 2.15 

9 

Инсталирање на нов ефикасен 
компресор со фреквентна регулација  

Компримиран 
воздух 

Завршено 13.2 1116 20000 17.92 

10 

Вакуумот на горниот дел на печката со 
окно се регулира преку перките на 
вентилаторот за испуст. Се размислува 
за инсталирање на фреквентен 
регулатор на вентилаторот. 

Производство Одобрено 54 4566 6500 1.42 
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Кратко појаснување на потеклото на идеите и 

спроведените мерки:  

1. Континуираното следење на перформансите 

во 2016 година ѝ овозможи на компанијата да 

забележи мал пад на потрошувачката на 

електрична енергија во споредба со целите. 

Главната причина за непостигнувањето на 

посакуваното ниво беше фактот дека 

акционите планови нецелосно ги 

рефлектираа целите. Целосното покритие на 

целите со планови на активности беше 

планирано за следната година. Беше 

утврдено дека највисокото ниво на 

потрошувачка  на енергија се достигнува во 

летните месеци. Причината за полошите 

енергетски перформанси е лоцирана кај 

употребата на електрична енергија за 

ладење, што доведува до заклучок дека 

факторот на топлински степен денови (CDD) е 

важна независна променлива која ќе се 

користи во моделите на регресија за следната 

година. 

2. Еден од производите споменат погоре е 

синтерен доломит кој се компактира во 

вертикални шахтни печки. За да се произведе 

топлината во печката, се користат и лесни и 

тешки нафтени деривати. Беа постигнати 

заштеди на почетокот на годината, сепак 

ситуацијата се влоши со замената на 

оперативната печка. Користејќи ги алатките 

на СУЕ, компанијата можеше да забележи 

дека двете печки немаат иста енергетска 

изведба што доведе до заклучок дека треба 

да се санира изолацијата. Овие активности 

беа планирани за следната година. 

3. Калените синтер доломитни опеки се уште 

еден производ на Вардар Доломит. Опеките 

се зајакнуваат во печка за калење која 

користи лесни нафтени деривати. Целите за 

заштеда не беа постигнати до крајот на 2016 

година, бидејќи СУЕ беше се’ уште во фазата 

на спроведување, но поправките во 

изолацијата и подобрувањето на критичните 

оперативни параметри беа планирани за 

следната година. 

Беа спроведени и други мерки како на пример 

промена на режимот на греење, замена на TA 

греачите со панел греачи со температурна контрола, 

поправки на протекувањата во системот за 

дистрибуција на компримиран воздух, 

прилагодување на притисокот при употреба на 

компресорите, прилагодување на работната 

температура на печките итн. 

Фактори за успех и промена во 
однесувањето 

Следните алатки и процеси на EnMS беа клучни за 

успешниот исход: 

• СУЕ алатките беа неизоставни при 

идентификувањето на Значајните 

потрошувачи на енергија (ЗПЕ). ЗПЕ беа 

светлата, печките (производство), недостиг 

од соодветна изолација (греење) и 

елекрична енергија и компримиран воздух. 

Прибирањето на неопходните податоци за 

релевантните променливи помогна при 

изработката на модели на регресија и избор 

на соодветните можности и цели за заштеда 

на енергија. 

• Вардар Доломит веќе имаше неколку мерни 

точки кои ја следеа потрошувачката на 

електрична енергија, но со алатките за СУЕ 

беше изработен План за мерење кој ја 

оптимизираше употребата на опремата и ги 

лоцираше најважните и најнеопходните 

мерни точки. 
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• Вардар Доломит првично имаше слаб систем 

за бележење на спроведените идеи кој беше 

надминат со помош на регресионата анализа 

во алатките за СУЕ која на енергетскиот тим 

му овозможи да ги проверува резултатите од 

мерењата и реалните енергетски 

перформанси преку постигнатите заштеди. 

• Обуките за подигнување на свесноста и 

подобрување на вештините придонесоа кон 

поголем ангажман на сите менаџери на 

одделенија, инженерите и останатиот 

персонал; дадоа стимул за поголема 

посветеност и на врвниот менаџмент и на 

членовите на енергетскиот тим.  

• Честото т.e. неделно следење на енергетските 

перформанси на сите ЗПЕ придонесе кон 

пронаоѓање и анализа на сите отстапувања на 

енергетските перформанси и навремено 

преземање на превентивни и корективни 

мерки. 

• Доста идеи за можности за енергетска 

заштеда беа посочени директно од страна на 

вработените со што се охрабруваше тимскиот 

дух, а тие идеи мораше да поминат основна 

физибилити студија и да се проверат во 

смисла  на трошоци. Сите идеи беа 

евидентирани во листата на можности за 

заштеда на енергија која е обезбедена како 

алатка за СУЕ. Расположливиот буџет за 

следната година беше заснован врз 

одобрените идеи.  

• Енергетска контрола во претпријатието се 

врши на годишно ниво и таа обезбедува 

основни податоци за употребата на 

енергијата до тој момент. Ова прикажува 

добра практика и упатствата за СУЕ ја 

препорачуваат.  

• Спроведувањето на СУЕ во Вардар Доломит 

беше поддржано од проектот на GEF-UNIDO 

“Поттикнување на пазарната трансформација 

за енергетска ефикасност во индустријата и 

забрзување на инвестициите во најдобри 

практики и технологии”, кој ги обезбеди 

потребните алатки и процеси. Како резултат 

на погоре споменатото, од почетокот на 

модулот за спроведување во 2015 год., до 

крајот на 2017 год., беше воспоставен 

целосно функционален СУЕ, со значителни 

заштеди и успешно помината надворешна 

контрола за сертификација. Сертификатот ISO 

50001:2011 беше издаден на 22 јануари 2018 

год.  

Пречки и научени лекции  

При консолидирањето на СУЕ требаше да бидат 

надминати низа пречки, како на пример: 

• Некои од вработените мислеа дека систем за 

управување со енергија не е потребен со цел да се 

има енергетски ефикасно производство. 

• Некои од вработените и дури и менаџери на средно 

ниво го сметаа само производството за високо важен 

критериум, и на почетокот не беа доволно посветени 

на енергетската ефикасност.  

• Компанијата имаше слаб план за одржување што 

доведе до потреба за негова промена како и 

инвестирање во соодветни обуки. 

• Мислењето на енергетскиот менаџер на времето 

беше дека секогаш постои малку страв од промени, 

но, дека во голема мера тој страв е од непознатото. 

Затоа, една од поуките беше дека за секоја промена 

треба да се даде појаснување пред вработените за 

придобивките од неа, имајќи во предвид дека 

однесувањето на луѓето е еден од највлијателните 

фактори, но неговата промена не е ни малку лесна. 
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• Вработените не беа свесни за важноста на СУЕ, а не 

поседуваа ниту доволно знаење и експертиза да ги 

исполнат нивните нови обврски. Уште еден проблем 

беше фактот дека повеќето од нив веќе имаа низа 

одговорности што им го отежнуваше преземањето на 

нови активности и обврски. Ова беше забележано и 

во енергетскиот тим, но се покажа дека штом се усвои 

употребата на СУЕ алатките, одржувањето на 

системот не трошеше толку многу време како што се 

веруваше на почетокот што доведе до тоа нивната 

посветеност и поддршка да се зголеми. Ова исто така 

покажа дека мотивацијата беше од иста важност како 

и способноста. 

• Недостигот од комуникација помеѓу секторите во 

компанијата се сметаше дека е малку конфликтен за 

вработените. Ова исто така малку го отежнуваше 

извршувањето на задачите и трошеше повеќе време 

на почетокот за енергетскиот менаџер. 

• Друг проблем беше доделениот буџет за 

инвестиции поврзани со енергетски заштеди. Идеите 

со потенцијал за најголема заштеда во времето на 

поднесувањето на Финалниот извештај беа 

планирани за следната година (2017). 

Во тек на спроведувањето на СУЕ следните мерки беа 

преземени со цел да се надминат овие пречки: 

• На почетокот беше воспоставен енергетски 

тим. Бидејќи повеќето членови се сомневаа 

во важноста на СУЕ, беа одржувани редовни 

состаноци кои помогнаа да се зголеми 

свесноста и мотивацијата. 

• Енергетска Политика беше објавена и 

искомуницирана со сите сектори во 

компанијата. 

• Редовно се одржуваа обуки за преработка на 

Планот за одржување се утврди дека е 

несоодветен, како и за подигнување на 

свесноста и помеѓу вработените и кај врвното 

раководство за потребата од добра 

оперативна контрола и заради следење на 

критичните оперативни параметри.  

• Се одржуваа и обуки за подобрување на 

вештините на вработените, особено бидејќи 

СУЕ алатките користат модели за регресија 

кои потоа се применуваат за мерење на 

енергетските перформанси. Енергетскиот 

менаџер ја помина целосната обука за 

спроведување на СУЕ, уште два (2) членови 

моментално се обучуваат, и сите тековни 

вработени присуствуваат на барем една (1) 

презентација за подигнување на свесноста во 

компанијата. Сите нови вработени 

присуствуваат на обуки за подигнување на 

свесноста. 

• Со цел да се постигнат целните заштеди, беше 

изработена долга листа на можности за 

заштеди, при што беа спроведени повеќето 

мерки без или со мали трошоци. 

• И покрај гореспоменатото, раните заштеди 

беа постигнати преку поправка на 

протекувањето на воздух на главниот вентил 

на преса, како и со извршување на промени 

во осветлувањето како еден од значајните 

потрошувачи на енергија. Леснотијата за 

користење на СУЕ алатките воведе 

методологија и го олесни идентификувањето 

на значајните потрошувачи на енергија. 

Алатките придонесоа кон изработка на план 

за нивно надминување како и подобрување 

на одредени планови за следење и 

одржување. 

Резултати и заклучоци 

Вардар Доломит ги реализираше следните 

постигнувања во текот на спроведувањето на СУЕ: 
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• Критериумите за одржување на значајните 

потрошувачи на енергија беа воспоставени 

заедно со соодветни процедури. 

• Енергетските перформанси се следат на 

неделно ниво, со цел да се проверуваат 

отстапките од очекуваните енергетски 

перформанси. Алатките за СУЕ обезбедија 

стимул за оперативна контрола на 

посакуваното ниво.  

• Два (2) национални консултанти и еден (1) 

претставник од Вардар Доломит обичен и 

сертифициран за СУЕ од страна на UNIDO 

учествуваа во спроведувањето на СУЕ во 

Вардар Доломит.  

• Неколку обуки беа одржани со цел да се 

подобрат вештините на персоналот во 

областа на енергетската ефикасност, особено 

во однос на ефикасна оперативна контрола, 

како и обуки за сите нови вработени. Ова 

доведе кон пораст на продуктивноста. 

Перцепцијата на вработените во однос на 

потрошувачката на енергија значајно се 

промени заради многуте кампањи и обуки за 

подигнување на свеста. 

• Недостигот на комуникација по прашањето за 

енергетска ефикасност помеѓу секторите на 

компанијата се подобри.  

• Значајно се подобри оперативната контрола, 

особено со воведувањето на нови методи на 

следење на енергетските перформанси. 

• Мерење на трошоците долж на животниот 

циклус на опремата беа воведени како 

критериум при набавките. 

• Друга придобивка од СУЕ алатките е 

внатрешната контрола која беше извршена на 

крајот на обуката за СУЕ која ѝ помогна на 

компанијата објективно да ги перцепира 

можните неусогласености и неправилности и 

да преземе чекори кон нивното 

надминување. 

Компанијата го препозна големиот потенцијал за 

понатамошни подобрувања и се обврза кон 

постојано подобрување на енергетските 

перформанси и не-енергетските придобивки 

преку креирање на конкурентна околина за сите 

компании учеснички. 
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Прилог: Што е систем за управување со енергија (СУЕ)? 

Системите за управување со енергија им нудат на организациите систематски пристап за управување со употребата 

на енергија. Станува збор за активно управување со луѓе, енергетски информации, технологија и секојдневно 

работење со цел да се подобрат енергетските перформанси. 

Слика 2. ISO 50001 Структура на СУЕ Извор: (УНИДО Програмата за СУЕ) 

Политика 
Презентација 
пред раковод. 

Имплементација 
& Работење 

Планирање 

Проверка 

Секојдневно 
работење 
operations

Вклученост на 
раководството 

Да Одговорност на 
раководството 
Responsibility

Системите за управување со енергија повлекуваат 

✓ Обезбедување на посветеност од врвното
раководство при спроведување на промените,
обезбедување потребни ресурси и барање
отчетност од одговорните лица,

✓ Воспоставување збир на деловни процеси за
да се обезбеди оптимално искористување на
расположивите ресурси, соработка помеѓу
одделенијата за постигнување на заедничка
цел и јасни улоги и одговорности за целиот
вклучен персонал,

✓ Идентификување на значајни корисници на
енергија и развој на индикатори за енергетски
перформанси,

✓ Развивање на акциони планови за 
подобрување на енергетските перформанси,

✓ Обука и подигнување на свеста кај персоналот
на компанијата,

✓ Преглед и континуирано подобрување на
енергетските перформанси и на самиот систем на
управување.
СУЕ во согласност со ISO 50001 се базираат на
циклусот Планирај-Направи-Провери-Реагирај
(Plan Do Check Act) за континуирано
подобрување, илустрирано на слика 2.

Што може да се постигне со СУЕ: неенергетски придобивки 

Иако главната цел на EnMS е да ги подобри енергетските перформанси на организацијата, да заштеди енергија 

и да ги намали трошоците, добро спроведеното управување со енергијата може да донесе низа на 

неенергетски придобивки. Подобрувањето на енергетската ефикасност може, на пример, да ја намали 

потрошувачката на вода и суровини, како и емисиите на загадувачки материи. Исто така, може да доведе до 

поголема продуктивност и конкурентност, подобрување на производите и процесите, намалување на 

непланираните застои, пониски трошоци за работа и одржување и подолг век на траење на опремата.  На крајот, 

систематското и добро управување со енергетските ресурси нуди алатка за подобрување на енергетската 

безбедност и деловна отпорност и може да резултира со подобро работно опкружување за вработените. Кога 

се интегрираат во проценките за енергетска ефикасност, неенергетските придобивки помагаат во зајакнување 

на деловниот случај за СУЕ и енергетската ефикасност, подобро информирање на одлуките за инвестиции и ја 

поткрепуваат стратешката улога на енергетскиот менаџмент и ефикасноста во индустриските претпријатија. 


