
 
 

 
 

Vardar Dolomit 
 
 
 

 

Argumentet ekonomike të menaxhimit të 

energjisë  
 

Vardar Dolomit është prodhues i pavarur evropian i dolomitit 
të sinteruar, furrave dhe tryezave të dolomitit, me 
vendndodhje në Gostivar, Maqedoni. Ka tre objekte të 
prodhimit, rreth 90 të punësuar dhe kapacitet të prodhimit 
prej 60,000 ton materialesh zjarrduruese / në vjet. Është 
pjesë e Grupacionit Haznedar - furnizues global i furrave 
zjarrduruese me cilësi të lartë në të katër kontinentet. 

Vardar Dolomit ka sistem të integruar të prodhimit me qasje 
të drejtpërdrejtë dhe kontroll të lëndëve të para. Para 
zbatimit të SME-së, kishte probleme me ndjekjen e ideve të 
zbatuara për përmirësim, por edhe me sigurimin e 
informatave mbi kursimet e arritura të energjisë.  

Arsyeja kryesore për fillimin e zbatimit të Sistemit të 
Menaxhimit të Energjisë (SME) ishte nevoja urgjente për t'i 
zvogëluar shpenzimet e prodhimit duke ulur konsumin e 
energjisë njëkohësisht duke ruajtur cilësinë e produktit dhe 
standardet e shëndetit dhe sigurisë në punë.  

Trajnimi dhe mbështetja me cilësi të lartë për zbatimin e 
SME-së nga Programi për SME të GEF-UNIDO ishte faktori 
kryesor për suksesin. Fryma konkurruese e kompanive që 
morën pjesë në projekt gjithashtu kontribuoi në kursimet e 
arritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përfitimet e arritura të biznesit  
 

 

Përfitimet e pritura janë:  

 ✓ ndryshimi i qasjes për uljen e konsumit të energjisë,  
✓ përmirësimi i reputacionit të kompanisë,  
✓ ndikimi i zvogëluar në mjedisin jetësor dhe gjurmët e 

karbonit, përkatësisht emisionet më të ulëta të CO2,  
✓ miratimi i lehtësuar i vendimeve në zgjedhjen dhe zbatimin 

e masave prioritare të kursimit të energjisë me ose pa 
shpenzime të ulëta,  

✓ zvogëlimi i konsumit personal të energjisë elektrike, 

shpenzimet e mirëmbajtjes dhe shpenzimet në lidhje me 

mirëmbajtjen, rritjen e prodhimit dhe cilësinë e 

produkteve, si dhe kontrollin e përmirësuar operativ.  
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Studimi i rastit për zbatimin e sistemit të menaxhimit të energjisë 

Fotogr
afia 

Industria  Prodhimi i materialeve 
zjarrduruese  
në bazë të dolomitit)  

Vendndodhja Gostivar, Republika 
e Maqedonisë së 
Veriut  

Sistemi i menaxhimit të  energjisë  ISO 50001 

Periudha e përmirësimit të 
performancave energjetike  

2016 –2018 

Përmirësimi i performancave 
energjetike (%)  
Gjatë periudhës së 
përmirësimit 

n.a. 

Kursimet e vlerësuara të  
shpenzimeve të energjisë  
Gjatë periudhës  
së përmirësimit 

159,100 euro 

Shpenzimi për zbatimin e 
SME-së 

144,800 euro 

Kursimet e përgjithshme të energjisë  
Gjatë periudhës së 
përmirësimit  

2,310 MWh 

Zvogëlimi i përgjithshëm i 
emisioneve të CO2-e 
Gjatë periudhës së 
përmirësimit  

623 ton CO2 
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 Në Vardar Dolomit në periudhën 2016 - 2018, zbatimi i 

SME-së rezultoi në përfitimet e drejtpërdrejta, të 

paraqitura në Tabelën 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Përgatitja dhe zbatimi i SME-së 

 

Seksioni tjetër i thekson aspektet kryesore të qasjes së 

Vardar Dolomit në menaxhimin e energjisë.  

Përkushtimi i menaxhmentit të lartë: Udhëheqësia e 

lartë e Vardar Dolomit u përkushtua për uljen e 

shpenzimeve të energjisë, ishte siguruar mbështetja për 

ekipin energjetik, me çka ai u bë pjesë kryesore e fazës 

së zbatimit të SME-së. Me kalimin e kohës, përkushtimi i 

udhëheqësisë është rritur në mënyrë të vazhdueshme.  

Rolet dhe përgjegjësitë (RdheP): RdheP janë përcaktuar 

qartë gjatë fazës së përkushtimit. Ekipi energjetik 

përbëhej nga anëtarët e përqendruar, entuziastë, 

përkushtimi i të cilëve rritej me çdo takim.  

Indikatorët e performancave energjetike dhe gjendja 

themelore e konsumit energjetik  

Vendosja e gjendjes themelore ishte sfidë. Disa kursime 

u bënë në fillim, por planet e veprimit nuk u azhurnuan 

me të gjithë elementët e domosdoshëm. Për shembull, 

CDD (coolingdegreedays) fillimisht nuk u morën në 

konsideratë, por me kalimin e kohës janë treguar se 

janë të ndryshueshëm që do të përfshihet në modelet e 

regresionit të vitit të ardhshëm. Plani i matjes, si dhe 

disa pika matëse bënë të mundur që të vërehen 

devijimet e konsumit real nga konsumi i pritur dhe të 

ndërmerren masa parandaluese dhe korrigjuese.  

Mundësitë e kursimit të energjisë me analizën e 

shpenzimeve dhe përfitimeve: Lista e mundësive të 

kursimit të energjisë u mbush me intervistimin e 

punonjësve dhe shqyrtimin dhe vlerësimin e ideve nga 

kompanitë e tjera. Shumica e ideve iu nënshtruan 

studimit të vogël të fizibilitetit dhe në bazë të mjeteve 

në dispozicion, u vendos se cilat prej tyre do të 

zbatohen. Shumica përbëheshin nga përshtatjet e 

thjeshta të regjimit të punës së pajisjeve ekzistuese dhe 

përmirësimet në praktikën e mirëmbajtjes.  

Trajnimi dhe kompetenca: Lista e mundësive të 

kursimit të energjisë përfshinte trajnimin e veçantë të 

personalit që ndikon ndjeshëm në konsumin e 

energjisë. Ishte ndarë edhe buxheti i trajnimit.  

Prokurimet: Më parë, kompania nuk i ka analizuar 

shpenzimet e ciklit jetësor të prokurimeve intensive 

energjetike, por kjo praktikë është përmirësuar 

ndjeshëm pas zbatimit të SME-së.  

Tabela 1 2016 2017 2018 

Kursimet e energjisë  
[MWh] 

43 980 1287 

 
 

Burimet 

 
Energjia 

elektrike 

Energjia 

elektrike, 

nafta dhe 
mazuti 

Energjia 
elektrike,  
nafta dhe 
mazuti  

Zvogëlimi i 

emisioneve të 

gazrave serë  
 

12 263 348 

Kursimet e vlerësuara 
të shpenzimeve të  

energjisë [Euro 

3,100 50,300 105,700 

Investimet e 

përgjithshme [Euro]  

8,700 15,500 120,600 

Koha e kthimit 
 

[vite] 

2.8 0.3 1.1 

Përfitimet e tjera 

joenergjetike  
Përmirësimi i reputacionit të kompanisë 
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Kontrolli i brendshëm dhe kontrolli i performancave: 

Në fund të trajnimit, u krye kontrolli i brendshëm dhe u 

identifikuan mosharmonizimet e vogla. SME-ja 

funksionoi mjaft mirë në fund të vitit 2017, pas 

parashtrimit të Raportit Final.  

Certifikimi i pavarur:  

Deri në fund të vitit 2017 në Vardar Dolomit, u vendos 

sistemi plotësisht funksional i menaxhimit të energjisë 

me kontroll të jashtëm të kaluar me sukses për 

certifikim sipas ISO 50001: 2011 dhe certifikata u lëshua 

më 22 janar 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Projektet më të rëndësishme të zbatuara si rezultat i 

SME-së  

Lista e mundësive të kursimit të energjisë së Vardar 

Dolomit përbëhet nga masat e kursimit të energjisë që 

kanë shpenzime të vogla ose nuk kanë aspak 

shpenzime, të cilat janë kryesisht pjesë e kontrollit të 

përmirësuar operativ dhe praktikës së mirëmbajtjes, 

dhe disa masa me shpenzime të larta. Fillimisht, u 

caktuan rreth 85 mundësi dhe më shumë se 60% e tyre 

ishin pa shpenzime ose me shpenzime të ulëta. Rreth 11 

mundësi janë zbatuar plotësisht, dhe më shumë se 40 

janë aprovuar dhe / ose kanë filluar të zbatohen.  

Tabela 2 i tregon masat më të rëndësishme të kursimit 

të energjisë, fazën e zbatimit dhe kursimet përkatëse të 

energjisë elektrike.  
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Tabela 2. Masat kryesore të zbatuara ose në proces të zbatimit për kursimin e energjisë 

 

 
ID 

 
Përshkrimi i masave / projektit / procedurës  

 
Depart. 

 
Statusi  

Kursimet (vjetore) reale / 
të vlerësuara Shpenz. 

Përgjith. 

(Евра) 

 

Kthimi  

(vite) 
Energjia 
[MWh] 

Shpenzimi 
(Евра) 

 
1 

Fikja e dritave e kateve tjera - drita vetëm të katit 

të parë do të punojnë gjithë natën (objekti punon 

vetëm në ndërrimin e parë) 

Ndriçimi Përfunduar 1.8 161 0 / 

 

2 
Riparimi i rrjedhjeve të ajrit te ventili kryesor në 

pjesën e parme të rezervuarit për ajrin e 

kompresuar 

Ajri i kompresuar Përfunduar 1.64 146 70 0.48 

 
3 

Zëvendësimi i dritave prej 2400W të muritvertikal 

midis depos dhe sallës së prodhimit me drita led 

prej 270W 

Ndriçimi Përfunduar 2.4 215 80 0.37 

4 
Zëvendësimi i dritave prej 4x400W me Sx100W 
drita led.  

Ndriçimi Përfunduar 5.445 460 200 0.43 

 
5 

Presioni i vajit të ngrohjes në sisteme rregulloi 

ventilin para pompave. Rregullatori frekuentu 

instalua në pompë. 

Prodhimi Përfunduar 7.92 670 100 0.15 

 
6 

Ngrohja e dhomës së kontrollit (lokacioni, 
mulliri i ri) me ngrohje prej kompresorit të ri 

Ngrohja Përfunduar 10 846 500 0.59 

 
7 

Zëvendësimi i kompresorit kryesor ekzistues dhe 

tharrëses së shkallës së dytë të furrës me dritare 

nr. 2 me dy tharrëse të reja. 

Prodhimi Përfunduar 48.75 4122 47.845 11.61 

 
8 

Kontrolli PLC i ngrohjes  Ngrohja Përfunduar 5 350 750 2.15 

 
9 

Instalimi i kompresorit të ri efikas me rregullim 
frekuent 

Ajri i kompresuar Përfunduar 13.2 1116 20000 17.92 

 
 

10 

Vakumi i pjesës së sipërme të furrës me dritare 

rregullohet përmes fletave të ventilatorit të 

rrjedhjes. Mendohet. për instalimin e rregullatorit 

frekuent të ventilatorit. 

Prodhimi Miratuar 54 4566 6500 1.42 
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Shpjegimi i shkurtër i origjinës së ideve dhe 

masave të zbatuara:  

1. Ndjekja e vazhdueshme e performancave në 

vitin 2016 i mundësoi kompanisë të shënojë 

rënie të vogël të konsumit të energjisë elektrike 

në krahasim me qëllimet. Arsyeja kryesore për 

mosarritjen e nivelit të dëshiruar ishte fakti që 

planet e veprimit nuk i pasqyrojnë plotësisht 

qëllimet. Mbulimi i plotë i qëllimeve me planet 

e aktiviteteve ishte planifikuar për vitin e 

ardhshëm. U përcaktua se niveli më i lartë i 

konsumit të energjisë arrihet në muajt e verës. 

Arsyeja për performancat më të këqija 

energjetike ndodhet në përdorimin e energjisë 

elektrike për ftohje, e cila çon në përfundimin 

se faktori i shkallës së ditëve të nxehtësisë 

(CDD) është ndryshim i rëndësishëm i pavarur 

që do të përdoret në modelet e regresionit për 

vitin e ardhshëm. 

2. Një nga produktet e përmendura më lart është 

dolomiti i sinteruar që kompaktohet në furrat 

me bosht vertikal. Të dy derivatet e naftës të 

lehta dhe të rënda përdoren për të prodhuar 

nxehtësi në furrë. Kursimet u bënë në fillim të 

vitit, por situata u përkeqësua me zëvendësimin 

e furrës operative. Duke i përdorur mjetet e 

SME-së, kompania ishte në gjendje të vërente 

se të dyja furrat nuk kishin të njëjtën 

performancë energjetike që çoi në përfundimin 

se izolimi duhej të riparohej. Këto aktivitete 

ishin planifikuar për vitin e ardhshëm. 

3. Furrat dolomite sinter të rezistueshme janë një 

tjetër produkt i Vardar Dolomit. Furrat 

përforcohen në sobën për kalitje që përdor 

derivate të lehta të naftës. Qëllimet e kursimeve 

nuk u arritën deri në fund të vitit 2016, pasi 

SME-ja ishte ende në fazën e zbatimit, por 

riparimet e izolimit dhe përmirësimi i 

parametrave operativë kritikë ishin planifikuar 

për vitin e ardhshëm. 

 

Janë zbatuar edhe masa të tjera, të tilla si ndryshimi i 

regjimit të ngrohjes, zëvendësimi i ngrohësve TA me 

panel-ngrohje me kontroll të temperaturës, riparimet e 

rrjedhjeve në sistemin e shpërndarjes së ajrit të 

kompresuar, përshtatja e presionit kur përdorni 

kompresorët, përshtatja e temperaturës së punës së 

furrave, etj.  

 
Faktorët e suksesit dhe 
ndryshimit të sjelljes 

 

Mjetet dhe proceset e mëposhtme të EnMS ishin 

thelbësorë për rezultatin e suksesshëm:  

• Mjetet SME ishin të domosdoshme në 

identifikimin e Konsumatorëve të Rëndësishëm 

të Energjisë (KRE). KRE ishin dritat, furrat 

(prodhimi), mungesa e izolimit përkatës 

(ngrohja) dhe energjia elektrike dhe ajri i 

kompresuar. Mbledhja e të dhënave të 

domosdoshme për ndryshimet përkatëse 

ndihmoi në zhvillimin e modeleve të regresionit 

dhe zgjedhjen e mundësive dhe qëllimeve 

përkatëse të kursimit të energjisë.  

• Vardar Dolomit tashmë kishte disa pika matëse 

që e ndiqnin konsumin e energjisë elektrike, por 

me mjetet për SME-në u hartua Plani i Matjes 

që optimizoi përdorimin e pajisjeve dhe i 

vendosi pikat më të rëndësishme dhe të 

domosdoshme të matjes.  
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• Vardar Dolomit fillimisht kishte sistem të dobët 

për regjistrimin e ideve të zbatuara, i cili u 

tejkalua me ndihmën e analizës së regresionit 

në mjetet për SME-në, të cilat i mundësuan 

ekipit energjetik t'i kontrollonte rezultatet e 

matjeve dhe performancat energjetike reale 

përmes kursimeve të arritura.  

• Trajnimet për ndërgjegjësimin dhe 

përmirësimin e aftësive kontribuuan në 

angazhimin më të madh të të gjithë 

menaxherëve të departamenteve, inxhinierëve 

dhe personalit tjetër; nxitën për përkushtim më 

të madh, si për menaxhmentin e lartë, ashtu 

edhe për anëtarët e ekipit energjetik.  

• Ndjekja e shpeshtë javore e performancave 

energjetike të të gjitha KRE-ve kontribuoi në 

gjetjen dhe analizimin e të gjitha devijimeve të 

performancave energjetike dhe ndërmarrjen në 

kohë të masave parandaluese dhe korrigjuese. 

• Shumë ide për mundësitë e kursimit të 

energjisë u theksuan drejtpërdrejt nga 

punonjësit që inkurajuan frymën e ekipit, 

ndërsa ato ide duhej të kalonin studimin 

themelor të fizibilitetit dhe të kontrolloheshin 

për sa u përket shpenzimeve. Të gjitha idetë u 

evidentuan në listën e mundësive të kursimit të 

energjisë të ofruara si mjet për SME-në. Buxheti 

në dispozicion për vitin e ardhshëm u bazua në 

idetë e miratuara.  

• Kontrolli energjetik në ndërmarrje kryhet në 

nivel vjetor dhe ofron të dhëna themelore për 

përdorimin e energjisë deri në atë moment. Kjo 

demonstron praktikë të mirë dhe udhëzimet e 

SME-së e rekomandojnë atë.  

• Zbatimi i SME-së në Vardar Dolomit u mbështet 

nga projekti GEF-UNIDO "Nxitja e transformimit 

të tregut për efikasitetin energjetik në industri 

dhe përshpejtimin e investimeve në praktikat 

dhe teknologjitë më të mira", i cili i siguroi 

mjetet dhe proceset e nevojshme. Si rezultat i 

të lartpërmendurës, nga fillimi i modulit të 

zbatimit në vitin 2015, deri në fund në vitin 

2017, u vendos SME-ja plotësisht funksionale, 

me kursime të konsiderueshme dhe të kaluar 

me sukses kontrollin e jashtëm të certifikimit. 

Certifikata ISO 50001: 2011 ishte lëshuar më 22 

janar 2018.  

 
Pengesat dhe mësimet e marra 

 

Një sërë pengesash duhej të tejkaloheshin gjatë 

konsolidimit të SME-së, të tilla si:  

• Disa nga punonjësit menduan se nuk ishte i 

nevojshëm sistemi i menaxhimit të energjisë për të 

pasur prodhim efikas të energjisë.  

• Disa punonjës dhe madje menaxherë të nivelit të 

mesëm e konsideruan vetëm prodhimin si kriter shumë 

të rëndësishëm, dhe fillimisht nuk ishin mjaft të 

përkushtuar për efikasitetin energjetik.  

• Kompania kishte plan të dobët të mirëmbajtjes që çoi 

në nevojën për ta ndryshuar atë si dhe për të investuar 

në trajnimet përkatëse.  

• Mendimi i menaxherit energjetik në atë kohë ishte se 

gjithmonë ekziston pak frikë nga ndryshimet, por që në 

masë të madhe ajo frikë është nga e panjohura. 

Prandaj, një nga mësimet ishte se për çdo ndryshim 

duhet t'u shpjegohet punonjësve në lidhje me 

përfitimet e tij, duke pasur parasysh që sjellja e njerëzve 

është një nga faktorët më me ndikim, por ndryshimi i saj 

nuk është aspak i lehtë.  
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• Punonjësit nuk ishin të vetëdijshëm për rëndësinë e 

SME-së dhe nuk kishin njohuri dhe ekspertizë të 

mjaftueshme për t'i përmbushur obligimet e tyre të 

reja. Një problem tjetër ishte fakti se shumica e tyre 

tashmë kishin një sërë përgjegjësish që i bën të vështirë 

për të ndërmarrë aktivitete dhe obligime të reja. Kjo u 

vu re edhe në ekipin energjetik, por doli se sapo u 

përdor përdorimi i mjeteve SME, mirëmbajtja e sistemit 

nuk shpenzoi aq kohë sa besohej fillimisht, gjë që çoi në 

rritjen e përkushtimit dhe mbështetjes së tyre. Kjo 

gjithashtu tregoi se motivimi ishte po aq i rëndësishëm 

sa edhe aftësia.  

• Mungesa e komunikimit midis sektorëve në kompani 

u konsiderua të ishte paksa konfliktuale për punonjësit. 

Kjo gjithashtu i bëri detyrat pak më të vështira për t'i 

kryer dhe shpenzoi më shumë kohë fillimisht për 

menaxherin energjetik.  

• Një problem tjetër ishte buxheti i ndarë për 

investimet në lidhje me kursimet energjetike. Idetë me 

potencialin për kursimet më të mëdha në kohën e 

parashtrimit të Raportit Final ishin planifikuar për vitin e 

ardhshëm (2017).  

Gjatë zbatimit të SME-së, për t'i tejkaluar këto pengesa 

u ndërmorën masat si vijon:  

• Fillimisht u vendos ekipi energjetik. Meqë 

shumica e anëtarëve dyshuan në rëndësinë e 

SME-së, u mbajtën takime të rregullta për të 

ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit dhe 

motivimit.  

• Politika Energjetike u publikua dhe u komunikua 

me të gjithë sektorët në kompani.  

• U mbajtën trajnime të rregullta për përpilimin e 

Planit të Mirëmbajtjes, i cili u pa se ishte i 

papërshtatshëm, si dhe për të rritur 

ndërgjegjësimin, si midis punonjësve, ashtu 

edhe për udhëheqësinë e lartë për nevojën e 

kontrollit të mirë operativ dhe për t'i ndjekur 

parametrat operativë kritikë.  

 

• U mbajtën edhe trajnime për t'i përmirësuar 

aftësitë e punonjësve, veçanërisht pasi mjetet 

SME përdorin modele të regresionit të cilat më 

pas zbatohen për t'i matur performancat 

energjetike. Menaxheri energjetik e ka kaluar 

trajnimin e plotë për zbatimin e SME-së, dy (2) 

anëtarë të tjerë janë duke u trajnuar për 

momentin, dhe të gjithë punonjësit aktualë po 

ndjekin të paktën një (1) prezantim të 

ndërgjegjësimit në kompani. Të gjithë 

punonjësit e rinj marrin pjesë në trajnimet e 

ndërgjegjësimit.  

• Për të arritur kursimet e synuara, u hartua lista 

e gjatë e mundësive të kursimeve, me ç'rast u 

zbatuan shumica e masave pa ose me 

shpenzime të vogla.  

• Pavarësisht nga që u përmend më lartë, 

kursimet e hershme u arritën duke rregulluar 

rrjedhjet e ajrit të ventilit kryesor të presë, si 

dhe duke bërë ndryshime të ndriçimit si një nga 

konsumatorët e rëndësishëm të energjisë. 

Lehtësia e përdorimit të mjeteve SME ka 

prezantuar metodologjinë dhe ka lehtësuar 

identifikimin e konsumatorëve të rëndësishëm 

të energjisë. Mjetet kontribuuan në përpilimin e 

planit për tejkalimin e tyre, si dhe përmirësimin 

e planeve të caktuara për ndjekjen dhe 

mirëmbajtjen.  

 
Rezultatet dhe konkluzionet 

 

Vardar Dolomit i realizoi këto arritje gjatë zbatimit të 

SME-së:  
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• Kriteret për mirëmbajtjen e konsumatorëve të 

rëndësishëm të energjisë janë vendosur së 

bashku me procedurat përkatëse.  

• Performancat energjetike ndiqen në nivel javor 

për të kontrolluar devijimet nga performancat e 

pritura energjetike. Mjetet e SME-së ofruan 

nxitje për kontrollin operativ në nivelin e 

dëshiruar.  

• Dy (2) konsulentë nacionalë dhe një (1) 

përfaqësues nga Vardar Dolomit i zakonshëm 

dhe i certifikuar për SME-në nga UNIDO morën 

pjesë në zbatimin e SME-së në Vardar Dolomit.  

• Janë mbajtur disa trajnime me qëllim të 

përmirësimit të aftësive të personalit në fushën 

e efikasitetit energjetik, veçanërisht në drejtim 

të kontrollit operativ efikas, si dhe trajnime për 

të gjithë punonjësit e rinj. Kjo ka çuar në rritjen 

e produktivitetit. Perceptimet e punonjësve për 

konsumin e energjisë kanë ndryshuar ndjeshëm 

për shkak të fushatave dhe trajnimeve të 

shumta mbi ndërgjegjësimin.  

• Mungesa e komunikimit për çështjen e 

efikasitetit energjetik ndërmjet sektorëve të 

kompanisë është përmirësuar.  

• Kontrolli operativ është përmirësuar ndjeshëm, 

veçanërisht me prezantimin e metodave të reja 

të ndjekjes së performancave energjetike.  

• Matjet e shpenzimeve përgjatë ciklit jetësor të 

pajisjeve u prezantuan si kriter i prokurimeve.  

• Një përfitim tjetër i mjeteve të SME-së është 

kontrolli i brendshëm që u krye në fund të 

trajnimit për SME-në i cili ndihmoi kompaninë 

t'i perceptojë objektivisht mospërputhjet dhe 

parregullsitë e mundshme dhe të ndërmarrë 

hapa për t'i tejkaluar ato.  

Kompania e njohu potencialin e madh për 

përmirësime të mëtejshme dhe u angazhua për 

përmirësimin e vazhdueshëm të performancave 

energjetike dhe përfitimeve joenergjetike duke 

krijuar mjedis konkurrues për të gjitha kompanitë 

pjesëmarrëse.  
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 Aneksi: Çfarë është Sistemi i Menaxhimit të Energjisë (SME)?  

Sistemet e menaxhimit të energjisë u ofrojnë organizatave qasje sistematike për menaxhimin e përdorimit të energjisë. 

Bëhet fjalë për menaxhim aktiv të njerëzve, informatave energjetike, teknologjisë dhe punës së përditshme në mënyrë 

që të përmirësohen performancat energjetike.  
 

 Sistemet e menaxhimit të energjisë tërheqin  

✓ Sigurimi i përkushtimit nga udhëheqësia e lartë 
gjatë zbatimit të ndryshimeve, sigurimi i resurseve 
të nevojshme dhe kërkesa e llogaridhënies nga 
personat përgjegjës,  

✓ Vendosja e përmbledhjes së proceseve të 
biznesit për të siguruar përdorimin optimal të 
resurseve në dispozicion, bashkëpunimi midis 
departamenteve për arritjen e qëllimit të 
përbashkët dhe roleve dhe përgjegjësive të qarta 
për krejt personalin e përshirë,  

✓ Identifikimi i përdoruesve të rëndësishëm të 
energjisë dhe zhvillimi i indikatorëve të 
performancave energjetike,  

✓ Hartimi i planeve të veprimit për përmirësimin e 
performancave energjetike,  

✓ Trajnimi dhe ndërgjegjësimi i personalit të 
kompanisë,  

✓ Pasqyra dhe përmirësimi i vazhdueshëm i 
performancave energjetike dhe sistemit të 
menaxhimit.  
SME-ja në përputhje me standardin ISO 50001 
bazohet në ciklin Planifiko-Bëj-Kontrollo-Reago(Plan 
Do CheckAct) për përmirësimin e vazhdueshëm, të 
ilustruar në Fotografinë 2. 
 Fotografia 2. Struktura ISO 50001 SME (Burimi: Programi UNIDO për SME) 

 

 
 

Çfarë mund të arrijë SME-ja: Përfitimet joenergjetike  
 

Megjithëse qëllimi kryesor i EnMS-së është të përmirësohen performancat energjetike të organizatës, të kursehet 

energjia dhe të zvogëlohen shpenzimet, zbatimi i mirë i menaxhimittë energjisë mund të sjellë një sërë përfitimesh 

joenergjetike. Përmirësimi i efikasitetit energjetik mund, për shembull, të zvogëlojë konsumin e ujit dhe lëndëve të 

para, si dhe emisioneve të materieve të ndotjes. Gjithashtu, mund të çojë në rritjen e produktivitetit dhe 

konkurrencës, përmirësimin e produkteve dhe proceseve, uljen e ngecjeve të paplanifikuara, shpenzime më të ulëta 

të punës dhe mirëmbajtjes dhe jetëgjatësi më të madhe të pajisjeve. Në fund, menaxhimi sistematik dhe i mirë i 

resurseve energjetike ofron mjet për të përmirësuar sigurinë energjetike dhe rezistencën e biznesit dhe mund të 

rezultojë me mjedis më të mirë të punës për punonjësit. Kur integrohen në vlerësimet e efikasitetit energjetik, 

përfitimet joenergjetike ndihmojnë në forcimin e rastit të biznesit të SME-së dhe efikasitetit energjetik, informimin 

më të mirë të vendimeve për investimet dhe e forcojnë rolin strategjik të menaxhmentit energjetik dhe efikasitetit në 

ndërmarrjet industriale.   

Përfshirja e 
udhëheqësisë 

Përgjegjësia e 
udhëheqësisë 

  Да  

  Prezantimi para 
udhëheqësisë 

 
 
 
 
 
 
 

   përditshme  
Puna e 

Kontrollimi 
Zbatimi 
& Puna 

 

Planifikimi 

 

Politika 


