
Zbatimi i sistemit të menaxhimit të energjisë 

bazohet në ciklin e vazhdueshëm të përmirësimit të 

efikasitetit energjetik, të njohur si Planifiko - Bëj - 

Kontrollo - Vepro. Ky sistem përcakton hapa 

konkretë sipas të cilave kompania, organizata, 

institucioni i dhënë, mund të përmirësojë 

(zvogëlojë) konsumin e saj të energjisë, dhe në këtë 

mënyrë t'i zvogëlojë shpenzimet dhe emisionet e 

gazrave serë.  
 

Sistemi i menaxhimit të energjisë është një grup 

masash organizative dhe teknike të zbatuara për të 

përmirësuar performancën energjetike, të bazuar në 

ndjekjen e vazhdueshme dhe përkushtimin për të 

ndryshuar në mënyrë që të arrihen rezultatet 

afatgjata. 

Standardi ndërkombëtar ISO 50001: 2018 i specifikon 

kërkesat për vendosjen, zbatimin, mirëmbajtjen dhe 

përmirësimin e sistemit të menaxhimit të energjisë 

(SME ose ang. EnMS). Vendosja e sistemit të tillë synon 

përmirësimin e vazhdueshëm të efikasitetit energjetik, 

përkatësisht përdorimin dhe konsumin e energjisë në 

kompanitë, industrinë, etj. ISO 50001 nuk i përcakton 

hapat konkretë të zbatimit të SME-së, por e siguron 

kornizën brenda së cilës është vendosur sistemi i tillë, 

duke përfshirë matjen, mënyrën e dokumentimit, 

raportet, disenjin, prokurimin e produkteve dhe 

pajisjeve me efikasitet energjetik, i përcakton kërkesat 

e sistemeve, proceset, personalin, etj.  

 

 

 

Çfarë është ISO 

50001?  

Çfarë paraqet sistemi i dhënë i 
menaxhimit të energjisë (SME, 

ang. EnMS)?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reagoni nëse diçka 
nuk zhvillohet sipas 
planifikimit  

 Filloni me 
procesin 
prej fillimit  

PLANIFIKONI: 
Vendosni çfarë do 
të bëni për të ulur 
konsumin e 
energjisë  

 Qëllimi i vetëm është të 
zvogëlohen kWh  

  Kërkoni mënyra të ndryshme ta 

arrini këtë: përmirësimi i kontrollit 
të kapaciteteve, përmirësimi i 

punës së përditshme në mënyrë 
efikase

 

(përsëri) 
VEPRONI: 
përmirësoni  

 
Përkushtimi nga 

kompania  

BËNI: Bëni ndryshime për uljen e 
konsumit të energjisë  

 
 
 

 
 
 

 Krahasojeni konsumin Tuaj të 
energjisë me atë që prisni ta 
përdorni 

 Merrini parasysh ndryshimet 
përkatëse me ndikimin në 
konsumin e energjisë  

KONTROLLONI: 
Sigurohuni se 
shpenzohet më pak 
energji  

 Në fillim gjërat më të lehta  
 Prioritet janë masat pa ose me 

shpenzime të ulëta  

Shënim: kompania e caktuar nuk duhet të zbatojë SME sipas metodologjisë së UNIDO-së. 

Ekzistojnë edhe metodologji të tjera, por të gjitha bazohen në parimin "planifiko-bëj-

kontrollo-vepro". Përparësia e metodologjisë së UNIDO-së është se përmes projektit 

"Nxitja e transformimit të tregut për efikasitetin energjetik në industri dhe përshpejtimin e 

investimeve në praktikat dhe teknologjitë më të mira", në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut ofron ndihmë teknike në formën e ekspertëve / konsulentëve të certifikuar të cilët 

janë trajnuar nga ekspertët ndërkombëtarë për të zbatuar SME-në në kompanitë, 

institucionet dhe organizatat në të gjithë vendin. Për një pjesë të rezultateve të 

suksesshme, mund t'i shikoni studimet e rastit nga pilot-programi dhe programi replikativ. 



 

 
Pse kompania jonë duhet të 

certifikohet me ISO 50001?  

 
Cilat kërkesa ligjore e 

përfshijnë ISO 50001?  

Cili është grupi i synuar? Nëse i 
përfshin edhe ndërmarrjet e 

vogla dhe të mesme?  

 

Është në interesin e secilës kompani, organizatë dhe institucion t'i ulë shpenzimet e energjisë, duke arritur edhe kursime 

financiare. Konsumi i zvogëluar mundëson edhe zvogëlimin e emisioneve të gazrave serë në të cilat obligohet Republika e 

Maqedonisë së Veriut.  

Me Ligjin e ri për efikasitetin energjetik që është në procesin e miratimit, ndërmarrjeve të mëdha do t'u kërkohet të zbatojnë 

kontrollin energjetik çdo 4 vjet. Ndërmarrjet e mëdha nuk janë të detyruara të zbatojnë kontrollin energjetik në përputhje 

me rregullat e përshkruara me Ligjin dhe Rregulloren për kontrollin energjetik të ndërmarrjeve të mëdha, nëse kanë zbatuar 

sistem të menaxhimit të energjisë që është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane përkatëse ISO dhe 

që përfshin kontroll energjetik që i përmbush kushtet e përshkruara në përputhje me Rregulloren për kontrollin 

energjetik të ndërmarrjeve të mëdha.  

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mund të kryejnë kontrolle të besueshme energjetike ose të vendosin sisteme të 

menaxhimit të energjisë. Në të ardhmen, Ligji mund të azhurnohet për të përfshirë edhe këtë grup.  

Kompania e caktuar nuk ka nevojë të certifikohet për të përmirësuar vazhdimisht menaxhimin e energjisë dhe efikasitetin 

energjetik. Është e mjaftueshme për të zbatuar SME-në dhe çdo punonjës që të përkushtohet për mirëmbajtjen e saj dhe 

i vetëdijshëm për rëndësinë e saj.  

Përvoja ka treguar se zbatimi i sistemit të menaxhimit të energjisë jep përparësi shtesë në drejtim të kontrollit energjetik 

sepse sistemi kap njëkohësisht edhe trajnimin e grupit të madh të punonjësve që parimet e sistemit të tillë i zbatojnë në 

përditshmëri. Shpenzimet financiare për kontrollin energjetik pa sistem të zbatuar të menaxhimit të energjisë janë më të 

mëdha sesa kur kontrolli kryhet brenda fushëveprimit dhe kufijve tashmë të përcaktuar mirë, roleve dhe përgjegjësive të 

përcaktuara qartë, përkushtimit të të gjithë punonjësve, konsumatorëve të rëndësishëm të identifikuar të energjisë, 

zbatimit të masave të kursimit, qasjes multidisiplinare në zbatimin e masave dhe kontrollit të vazhdueshëm të të gjitha 

mospërputhjeve, duke ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme parandaluese dhe korrigjuese.  
 

Cilat janë hapat të cilat kompania 
e caktuar duhet t’i ndërmarrë? 

Çfarë përfshin procesi i zbatimit të EnMS me 
qëllim të certifikimit të ISO 50001? 

A ekziston ndihmë teknike për 
zbatimin e ISO 50001? 
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Nëse nuk ka mospërputhje ose ato 
korrigjohen, certifikata i lëshohet 

kompanisë. 

Pas revizionit të zbatuar, bëhen 
korrigjime në të gjitha 

mospërputhjet e detektuara 
gjatë revizionit (nëse ka) brenda 

afatit të caktuar. 

Hapat standardë në procesin e 
certifikimit përfshijnë (1) plotësimin 

e pyetësorit me informatat 
themelore për kompaninë dhe 
nivelin aktual të konsumit të 

energjisë. 

Kontrollimi përfshin ndjekjen e 
masave energjetike, kontrollimet e 
brendshme, pasqyrën e progresit të 

planit të veprimit, mbikëqyrjen e 
kontrollit operativ dhe menaxhimin 

e mospërputhjeve. 

Qëllimet e përgjithshme dhe 
të veçanta përcaktohen më 
tej dhe bëhet përgatitja e 

planeve të veprimit si bazë 
për aktivitetet e kursimit të 

energjisë.  

 
Faza e planifikimit përfshin një grup  

aktivitetesh konkrete të zbatuara 
gjatë periudhës së mëtejshme për t'i 

përmirësuar performancat 
energjetike.  

Brenda kësaj faze, përgatitet politika 
energjetike, si dokument zyrtar me 
të cilën udhëheqësia më e lartë e 

tregon përkushtimin dhe 
mbështetjen e saj për SME-në. 

Brenda kësaj faze, përcaktohet 
fushëveprimi dhe kufijtë e SME-së, 
përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë 
e të gjithë punonjësve dhe formohet 

ekipi energjetik. 

Vetëvlerësimi i nivelit aktual të 
menaxhimit të energjisë. 

Vetëvlerësimi mund të zbatohet 
edhe nga trupi i certifikuar ose 

konsulentët e certifikuar. 

Çdo kompani mund të zbatojë 
SME, me ndihmë teknike nga 
ekspertët e certifikuar sipas 

metodologjisë UNIDO. 

Konsulenti (eksperti) i qaset mbështetjes 
në zbatimin e SME-së në tre faza të 
vlerësimit inicial të nivelit aktual të 

menaxhimit të energjisë, me ndihmën e 
ekipit energjetik të përbërë nga 

punonjësit e kompanisë. 

Hapat fillestarë përfshijnë 
sigurimin e përkushtimit nga 
udhëheqësia më e lartë dhe 
përgatitja e rastit të biznesit. 

Aktivitete përfshijnë sigurimin dhe analizën 
e të dhënave energjetike, identifikimin e 

konsumatorëve të rëndësishëm 
energjetikë, ngarkesën bazë dhe analizën 
energjetike LEAN (modelin regresiv për 

zbatimin e performancave energjetike), etj. 

Struktura për zbatimin e SME-së 
është vendosur më tej, mbahet 
kontrolli mbi dokumentacionin 
dhe shkresat dhe evidentimi i 

rregullt i të dhënave 

Në këtë fazë, përcaktohet vlera 
krahasuese energjetike (baseline), 

identifikohen indikatorët e 
performancave energjetike, 

kërkesat ligjore dhe të tjera dhe 
mundësitë për përmirësimin e 

performancave energjetike. 

Faza e zbatimit i qaset përcaktimit të 
kontrollit dhe mirëmbajtjes operative, 

sigurimit të kompetencës dhe vetëdijes së 
personalit, matjes dhe analizës së 

performancave energjetike, zbatimit të 
planeve të veprimit, shqyrtimit të 

shërbimeve energjetike, etj. 

Në këtë fazë, kontrollohet nëse 
sistemi po funksionon, nëse 

performancat ndiqen rregullisht, 
nëse hulumtohen arsyet e 

mospërputhjeve, korrigjimet, masat 
korrigjuese dhe parandaluese, si 

dhe kontrolli i shkresave. 

Faza përfundimtare, kontrollimi, 
përfshin kontrollimin e 

përmirësimeve të projektuara 
për sistemin dhe performancat 

energjetike në tërësi. 

Pas zbatimit të sistemit të 
menaxhimit të energjisë dhe 

kontrollimit të brendshëm 
qaset në procesin e certifikimit. 

(2) Pas nënshkrimit të marrëveshjes së 
përshtatshme, qaset në kontrollimin 
inicial për të kontrolluar nëse SME-ja 
është e plotë dhe e dokumentuar siç 

duhet. Praktika ka treguar që nëse SME-ja 
zbatohet sipas metodologjisë UNIDO, hapi 

i njëjtë mund të anashkalohet. 

Zakonisht, hapi tjetër përfshin 
revizionin e certifikimit, të ndarë 

në dy faza: kontrollimi i 
dokumentacionit dhe kontrollimi 

i sistemit të përgjithshëm të 
menaxhimit të kompanisë. 

Kontrollimi i rregullt i skadimit të 
vitit të parë, i skadimit të vitit të 

dytë, dhe kontrollimi i 
ricertifikimit të skadimit të vitit 

të tretë. 

Certifikimi ISO 50001 është i 
vlefshëm për tre vjet. Gjatë 

këtyre tre viteve, kryhen disa 
kontrollime: 



 

 

 
 

  
  

Skema 2. Skema e shkurtër e procesit “nga SME deri në ISO 50001”  

 

 Programi i konkurrencës, 
inovacioneve dhe sipërmarrësisë për 

vitin 2019 

A. Mbështetja dhe zhvillimi i 

ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të 

mesme dhe zejtarisë 

• Subvencionet dhe linjat e kreditit parashihen me 
MASËN 3 - Kompensimi i një pjese të shpenzimeve të 
subjekteve të biznesit të certifikimit të sistemeve të 
cilësisë sipas standardeve ISO dhe deri në 60% të 
shpenzimeve të dëshmuara të subjekteve të biznesit, 
por jo më shumë se 100.000 denarë në veçanti për 
secilin subjekt të biznesit - kërkues të mjeteve.  

 
 
 

 
B. Zbatimi i politikës industriale 

 . 

 
 
 
 

 
 
 

Skema 3. Stimulimet e pritura financiare. Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 24.01.2019  

Mbështetja teknike nga 
ekspertët e certifikuar për 

SME-në sipas metodologjisë 
UNIDO, në përputhje me ISO 

50001. 

 
Subvencionet dhe linjat e 

kreditit (procedura e 
aplikimit nuk është 

publikuar ende, Skema 3).  

 

 
Vetëvlerësimi  

 
 

Revizioni i 
certifikimit. 

 
Evalvimi i gjendjes nga trupi i 

certifikimit.  

 
Zbatimi i SME-së sipas 
metodologjisë UNIDO.  

 

Kontrollimi i rregullt i 
skadimit të vitit të parë.  

 
Certifikata ISO 50001 me 
vlefshmëri prej tre vitesh.  

 
 

Periudha e korrigjimeve të 
mospërputhjeve.  

 

Kontrollimi i rregullt i 
skadimit të vitit të dytë.  

 
Kontrollimi i ricertifikimit i 
skadimit të vitit të tretë. 

 Masa 1.1.4 - Hartimi i projekteve të efikasitetit 
energjetik dhe / ose prezantimi i standardit të 
menaxhmentit energjetik ISO 50001. 


