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Студија на случај за спроведување на системи за управување со енергија 

Република Северна Македонија 

<Алкалоид> 

Деловен случај за управување со енергија 

Алкалоид АД е акционерско друштво кое се состои од два 
профитни центри: Фармација и Хемија, козметика и 
ботаника, со локација во Скопје, Северна Македонија. Има 
две (2) филијали во земјата, како и 16 филијали и три (3) 
претставништва во странство. Моментално брои околу 
1,430 вработени во земјата и 384 вработени во странство. 
Има производен капацитет од 765 тони/годишно.  

Алкалоид АД има интегриран систем на управување кој ѝ 
овозможува на компанијата да го контролира квалитетот 
на производите од почеток до крај, т.e. суровините и 
крајниот производ. Постојат три (3) производни локации во 
Република Северна Македонија, и една (1) во Србија. 

Главниот поттик за да се спроведе систем за управување 
со енергија (СУЕ) дојде од потребата за активно 
управување со енергијата заради целосно искористување 
на потенцијалот на енергетската ефикасност, постигнување 
на максимални заштеди на финансиски средства и други 
долгорочни цели. Потрошувачката на енергија има големо 
финансиско влијание на годишна основа, со тоа што 
поголемиот дел од трошоците припаѓаат на системите за 
греење, ладење и климатизација. Затоа, во Алкалоид 
преовлада ставот дека преку следењето на принципите на 
СУЕ и меѓународниот стандард ISO 50001 може да се 
постигнат заштеди до 30% преку намалување на 
потрошувачката на енергија без да се наруши квалитетот 
на производите како и стандардите за здравје и 
безбедност при работа. 

Постигнати деловни придобивки 

Алкалоид АД ги искуси следните придобивки како резултат 
на спроведувањето на СУЕ: 

✓ промена во пристапот за намалување на енергијата,
✓ подобрен имиџ на компанијата, 
✓ намалено влијание врз животната средина и јаглероден

отпечаток, т.е. пониски емисии на СО2, 
✓ олеснето донесување одлуки при избор и

спроведување на приоритетни мерки за заштеда на
енергија без/со ниски трошоци,

✓ намалување на сопствената потрошувачка на
електрична енергија, одржување и придружните
трошоци,

✓ зголемено производство и квалитет на производот и
✓ подобрена оперативна контрола

Слика 

Индустрија фармација, козметика, 
ботаника 

Локација  Скопје, Република 
Северна Македонија 

Систем за управување со енергија ISO 50001 

Период за подобрување на 
енергетските перформанси 

2016 –2017 

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

6.24% 

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

60,000 евра/год. 

Трошок за имплементација на 
СУЕ 

160,000 евра 

Вкупна заштеда на енергија  
Во текот на периодот за 
подобрување 

1,185 MWh/год. 

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

214 tCO2-e. 
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Во 2016 - 2017, во Алкалоид АД имплементацијата на 

СУЕ резултираше со директни придобивки 

прикажани во Табела 1. 

Табела. 1. Подобрување и придобивки од енергетската 

ефикасност 

Заштеда на енергија 

585 MWh/год. Природен 
гас 
600 MWh/год. 
Електрична енергија 

Намалување на емисиите 

од стакленички гасови 

214 tCO2-e 

Проценета заштеда на 

трошоци за енергија 

60,000 EUR/year 

Други не-енергетски 

придобивки 

Подобрен имиџ на 
компанијата и 
намален јаглероден 
отпечаток 

Подготовка и спроведување на СУЕ 

Следниот дел ги потенцира клучните аспекти на 
пристап на Алкалоид кон управување со енергијата. 

Посветеност на врвниот менаџмент: Врвниот 
менаџмент на Алкалоид беше доста посветен на 
намалување на трошоците за енергија, давајќи му ја 
потребната поддршка на енергетскиот тим, што стана 
клучен дел од фазата на спроведувањето на EnMS, и 
зајакнувајќи ја обврзаноста со текот на времето. 
Енергетската политика беше направена според 
побарувањата на ISO 50001. Целта и ограничувањата 
беа јасно дефинирани во четири (4) фази. Првата фаза 
вклучуваше мерки за намалување на потрошувачката 
на електрична енергија, гас и вода во еден објект. 
Втората фаза вклучуваше логистика и суровини во 
истиот објект. Преку завршувањето на оваа фаза, 
Алкалоид ќе биде единствената компанија во 
Република Северна Македонија која ќе ги третира 
своите суровини (полу-производи) земајќи го во 
предвид енергетскиот аспект. Третата фаза ќе 
вклучува репликација на процесот во преостанатите 
објекти; четвртата фаза предвидува репликација на 
процесите во објектите на Алкалоид во странство. 

Улоги и одговорности (УиО): УиО беа јасно 
определени во текот на фазата на посветеност. Овој 
аспект од процесот ќе биде завршен штом ќе бидат 
проверени и одобрени сугестиите од меѓународните 
консултанти, членовите на тимот како и сите 
вработени (по кампањата за зголемување на 
свесноста). Енергетскиот тим има јасна слика за 
процесот и важноста на ISO 50001 во компанијата. 

Индикатори за енергетски перформанси и Основна 
состојба: Откако беа идентификувани Значајните 
потрошувачи на енергија (ЗПЕ) и откако беа 
изработени Индикатори за енергетски перформанси 
(ИЕП) кои ги посочуваат и ги земаат предвид 
релевантните променливи, беше утврдена основна 
енергетска состојба со предвидувања за идната 
потрошувачка на енергија. 

Можности за заштеда на енергија со анализа на 
трошоци и придобивки: МЗЕ листата беше пополнета 
со неколку можности за заштеда на енергија. Со овие 
можности се постигна намалување на 
потрошувачката на енергија од 6.2%, сепак, заради 
нецелосен СУЕ, т.e. мал број на мерни точки за 
потрошувачка на енергија, контролни мерачи за гас, 
компримиран воздух и вода во почетната фаза, не беа 
земени во предвид сите мерки. Понатамошниот 
развој на планот на мерење веќе докажа дека постои 
можност за постигнување годишна заштеда од 
100.000 Евра. 

Обука и вештини: Пред програмата за СУЕ, 
компанијата не одржуваше годишни програми за 
обука за енергетска ефикасност за персоналот. Од 
2016 год., група од три (3) вработени ја започна 
обуката за експерти за СУЕ според UNIDO. Од јануари 
2018 беше оформен новиот оддел за управување со 
енергија, кој исклучиво се фокусира на енергија, 
енергетска ефикасност и управување со енергијата, 
со два (2) нови вработени обучени според EUREM 
програмата. 

Набавки: Компанијата и претходно употребуваше 
анализа на трошоците за животниот циклус за 
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набавките поврзани со енергијата, но, оваа пракса се 
подобри по спроведувањето на СУЕ. 

Независна сертификација: Алкалоид е сертифициран 
според национални и меѓународни стандарди 
системи за управување како ISO 9001 системот за 
управување со квалитет, ISO 14001 системот за 
управување со животната средина, како и системот за 
управување HACCP; но, ISO 50001 не беше спроведен 
пред учеството на Алкалоид во програмата за СУЕ. 

Ресурси и анализа на трошоци и придобивки 

Табела 2 ја сумира анализата на трошоци и 
придобивки од спроведување на СУЕ во периодот на 
известување 2016 - 2017. Алкалоид инвестираше 
приближно 160,000 евра во мерки за заштеда на 
енергија во периодот на известување, што 
резултираше со заштеда на трошоци за енергија 
еднаква на 60,000 евра годишно. Покрај тоа, годишно 
се заштедуваат околу 5,100 евра благодарение на не-
енергетските придобивки од спроведените мерки за 
заштеда на енергија. Вкупниот период на поврат е 
приближно 2.6 години. 

Табела 2. Анализата на трошоци и придобивки 

ТРОШОЦИ 

Работни часови [лице/ден] 5/18 

Поддршка на меѓународен 
+ национален експерт *
[лице/ден]

1/72 

Мерки за EE со ниски 
трошоци 

56,000 

Други трошоци / 

Вкупно трошоци [Евра] 160,000 

ПРИДОБИВ
КИ 

Заштеди во енергија [MWh] 1,185 

Стапка на заштеда на 
енергија 

6.24 % 

Заштеда во трошоци за 
енергија [Евра] 

60,000 

Придобивки кои не се 
поврзани со енергија [Евра] 

5,100 

* Во програмата УНИДО ЕНМС ЦБИ, трошоците за техничка

поддршка на партнерските претпријатија од страна на

меѓународни експерти и национални консултанти се покриваат со

техничката помош на проектот.

Покрај тоа, во 2018 година беше спроведена една мерка која 

чини приближно 2,500 евра. Оваа мерка резултираше со заштеда 

од приближно 700 MWh / година и 15,000 EUR / годишно, па 

оттука имаше време на поврат од 0.3 години. 

Најзначајни проекти имплементирани како 

резултат на СУЕ  

Списокот за можности за заштеда на енергија (МЗЕ) 

на Алкалоид се состои од неколку мерки за заштеда 

на енергија кои главно се состојат од подобрена 

оперативна контрола, практики за одржување и 

оптимизација на системот за пареа, како и некои 

инвестициски мерки.  

На Табела 3 се прикажани најважните мерки за 

заштеда на енергија спроведени или планирани и 

придружните заштеди на енергија и трошоци. 
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Фактори за успех и промена во 
однесувањето 

Следните алатки и процеси придонесоа кон успешно 
спроведување: 

• СУЕ алатките беа клучни при
идентификувањето на Значајните
потрошувачи на енергија (ЗПЕ). ЗПЕ беа
класифицирани во неколку различни
категории како: Истражување и развој со
опрема која се состои од микроскопи и
центрифуги, електрични миксери,
стерилизација, инкубатори, опрема за 
анализа; Канцеларии со опрема која вклучува 
компјутери, факсови, фотокопири, печатачи, 
греачи на вода; Големопродажно 
производство со опрема која се состои од 
центрифуги, вентилација за чисти простории и 
капаци за дим, инкубатори, сушачи, процеси 
за сепарација; Подготовка, пакување и 
полнење со опрема како миксери, мотори; 
Магацини со опрема како вилушкари итн. 
Прибирањето на податоците за соодветните 
променливи помогна при изработка на 
прецизни регресиони модели, како и за 
определбата на можностите и целите за 
заштеда на енергија. 

• Еден од главните фактори за успех беше
посветеноста на остварување енергетски
заштеди и целосно искористување на
потенцијалот на Алкалоид за енергетска
ефикасност, максимално искористување на
можностите за заштеда на финансиски
средства и остварување на долгорочни
придобивки.

• Податоците за потрошувачката на енергија
беа уште еден важен двигател. Системите за
греење, ладење и климатизација се значаен
потрошувач во Алкалоид, и беше проценето
може да се постигнат енергетски заштеди од

30% преку спроведувањето на СУЕ во 
компанијата.  

• Одлуката за учество во проектот беше
направена од страна на врвниот менаџмент,
покажувајќи посветеност кон остварување на
заштеди на енергија.

• Поттикнати од принципите на СУЕ,
енергетскиот тим на Алкалоид спроведува
годишни енергетски контроли обезбедувајќи
основно следење на потрошувачката на
енергија.
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• Планираните цели вклучуваа намалување на
потрошувачката на носителите на енергија во
2016 год., детални енергетски контроли и
анализа на потрошувачката за 2015 год. во
споредба со претходно следените
индикатори за енергетски перформанси,
ефикасни обуки и кампањи за подигнување
на свесноста во 2017 год., прилагодување на
процесите, технологиите и опремата
поврзана со SEUs со цел да се намали
потрошувачката на носителите на енергија до
2020 год.

Пречки и извлечени поуки 

При консолидација на СУЕ, беа идентификувани низа 
на пречки, како на пример: 

• Недостиг на време заради тоа што на
почетокот заштедите во енергија не беа
главен приоритет на компанијата, сепак, по
почетните состаноци, менаџментот целосно
се посвети на спроведувањето на СУЕ.

• Не беа преземени превентивни или
корективни активности за да се намали
потрошувачката на енергија, што исто така
беше резултат на ниската свесност на
вработените за важноста на енергетската
ефикасност и можните опции за намалување.
Повеќето од нив имаа вообичаени дневни
одговорности кои придонесуваа кон нивното
колебање околу учеството во програмата и
преземањето на нови активности и обврски.

• Компанијата имаше мал буџет за капитални
инвестиции за заштеда на енергија, бидјеќи
имаа други приоритети.

• Постоеше недостиг од вештини во одредени
делови на управувањето со енергија (т.e.
модели за регресија), како и одреден
недостиг на интерес за ангажирање на
надворешни консултанти за определба на
можностите за заштеда на енергија.

• Компанијата немаше назначено Енергетски
менаџер.

Табела 3. Главни мерки имплементирани или во процес на имплеметација за заштеда на енергија 

I
D  

Опис на мерка/проект/активност Оддел 
Service 

Статус 

Проценети/реални 
(годишни) заштеди 

Вкупен 
трошок 
(Евра) 

Поврат 
(години) Енергија 

[MWh] 
Трошок 
(euro) 

1 

Оптимизација на работниот распоред, т.e. 
колективен летен одмор (инсталацијата и 
опремата претрпеа помалку абење во тек 
на колективниот летен одмор кај одделот 
за ампули кој е најголемиот процес кој 
употребува пареа). 

Пареа Завршено 105 
(природен 

гас) 

3703 (+200 
следната 
година на 
спроведув

ање) 

Речиси 
160,000 

во 
трошоци 

за 
проектот 
вкупно 

(вклучите
лно 

капиталн
и 

инвестиц
ии). 

2 

Управување со замката за пареа и 
оптимизација на котелот соодветно на 
капацитетот 

Пареа Завршено 480 
(природен 

гас)  

16,930  
(+780 

следната 
година на 
спроведув

ање) 

3 

Замена на старите прозорци во главната 
зграда (придонесе кон подобра работна 
околина и продуктивност, поширок 
работен простор, т.e. можности за повеќе 
вработени на исто место, и повеќе простор 
со нормални работни услови во зградата) 

Изолација Завршено 600* 
(елетрична 
енергија); 

2532  

4 
Изолација на вентил во просторијата на 
котелот (инсталацијата на пареа) 

Пареа Завршено 711 15,000 2458 0.3 

5 
Контрола на мерачот за гас (понатамошна 
планирана мерка) 

Пареа Планирано / ~ 100,000 / / 
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Во тек на спроведувањето на СУЕ следните мерки беа 
преземени со цел да се надминат овие пречки: 

• Во врска со недостигот од човекови ресурси,
беше назначен одговорен и фокусиран
персонал за да ги определи можностите за
заштеда на енергија и да собира идеи од
вработените редовно, да ја следи
потрошувачката на енергија и вода, да
започнува проекти, како и да известува до
средниот и врвен менаџмент.

• Енергетска политика беше објавена и
искомуницирана до сите одделенија на
претпријатието.

• Редовно се одржуваат обуки за едукација и
подигнување на свесноста за придобивките
од управувањето со енергија, особено за
ширење на знаењето дека дури и доколку
трошоците за енергија се релативно ниски во
однос на вкупните трошоци, ризиците од
материјални, финансиски или човечки
трошоци сепак можат да бидат високи.
Управувањето со енергијата значајно ги
намалува овие ризици.

• Обуки беа исто така одржани за пренесување
на потребните вештини на вработените,
особено земајќи во предвид дека алатките за
СУЕ вклучуваат изработка на регресиски
модели кои потоа треба да бидат применети
за мерење на енергетските перформанси. Беа
одржани и обуки за подигање на свесноста
дека енергетските системи се значаен дел во
секоја фабрика кој влијае на производниот
квалитет и на тој начин претставува составен
дел на добрите производствени практики и
управувањето со квалитет.

• Буџет за капитални инвестиции за
можностите за заштеда на енергија беше
планиран да се распредели во фазата на
планирање на буџетот во компанијата.
Значењето на можностите за заштеда на
енергија, на анализите на регресија, и на
анализирањето на измерените резултати со
цел да се следат веродостојни индикатори на

енергетските перформанси беше 
презентирано пред врвниот менаџмент. 

• Со цел да се постигнат целните заштеди, беше
изработена долга листа на можности за
заштеда, составена од повеќето мерки без
трошок или со мали торшоци кои се
спроведуваа. Трошочна ефикасност беше
постигната преку постепени подобрувања.

• Од консултантите беше побарано да
предложат решенија за заштеда на енергија.
Покрај тоа, се планираше воведување на
стимулација, парични награди и планови за
мотивација за трите најдобри идеи за
заштеда на енергија на квартална основа.

• Консултантите беа подготвени да помогнат
при решавање на слабите точки, како и да го
пренесат нивното знаење и искуство со цел да
му помогнат на персоналот да ги завршува
своите задачи побрзо.

• Градење на свесноста на луѓето преку
кампањи, како и обуки и курсеви за
подобрување на вештините.

Резултати и заклучоци 

Алкалоид ги реализираше следните успеси во текот 
на спроведувањето на EnMS: 

• Намалени емисии на стакленички гасови и
јаглероден отпечаток. Усогласувањето со ISO
50001 ќе му овозможи на Алкалоид АД да ги
задоволи тековните и идни доброволни
и/или обврзувачки цели за енергетска
ефикасност односно законодавството за
намалување на емисиите од стакленички
гасови, како и сите други соодветни законски
побарувања.

• Зголемени заштеди на енергија и трошоци
преку намалување на трошоците за енергија
преку структуриран пристап во управувањето
со потрошувачката на енергија.

• Зголемена компетентност во полето на
енергетски ефикасната опрема и
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управувањето со неа. Алкалоид АД планира 
да го усогласи СУЕ со постоечките системи за 
управување заради дополнителни 
придобивки во организацијата. 

• Зголемено ниво на разбирање на СУЕ во
смисла на не-линеарни регресии,
мултиваријатна анализа (истовремено
земање предвид на повеќе променливи
релевантни за потрошувачката на енергија) и
повеќеносачки енергетски системи.

• Зголемена свесност на персоналот и
зголемено учество во спроведувањето на
проектите за подобрување.

• Подобрен корпоративен имиџ.

• Подобрена оперативна ефикасност и 
практики за одржување. 

• Воспоставување на критериууми и
релевантни процедури за одржување на
значајните потрошувачи на енергија.

• Компанијата врши редовен надзор,
периодични мерења и анализа на 
енергетските перформанси и соодветните 
клучни двигатели и оперативни параметри. 
Алатките за СУЕ помогнаа да се воспостави 
оперативната контрола на посакуваното ниво. 

• Благодарение на позитивниот исход од
спроведувањето на СУЕ во Алкалоид во 2015-
2017 година, во 2018 година беше создаден
нов Оддел за управување со енергија,
целосно насочен кон енергијата, енергетската
ефикасност и управувањето со енергијата.
Одделот го сочинува менаџерот за енергија,
како и двајца (2) нови вработени (обучени
според програмата на ЕУРЕМ), и се очекува
дополнително да се прошири во наредните
години.

Сл. 2. Подобрување на практиките за управување со енергијата во 

Алкалоид АД. Дијаграмот ја покажува оцената на компанијата, 

пред и по програмата за имплементација на СУЕ, во однос на 

дваесет параметри поврзани со клучните практики и процеси за 

управување со енергија. 
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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 
Презент. пред 
раководството 

Спроведување & 
Работење 

Планирање 

Проверка 

Секојдневно 
работење 
operations

Вклученост на 
раководствотото 

Да Одговорност на 
раководството 
Responsibility

Системите за управување со енергија повлекуваат Energy 
Management Systems entail  

✓ Обезбедување на посветеност од
врвнотораководство 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
наенергија 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. 




