
 

 

  

Штп е ISO 50001? 

Интернаципналнипт стандард ISO 50001:2018 ги 

специфицира бараоата за впсппставуваое, 

спрпведуваое, пдржуваое и ппдпбруваое на 

систем за управуваое сп енергија (СУЕ или анг. 

EnMS). Впсппставуваоетп на вакпв систем цели 

кпн кпнтинуиранп ппдпбруваое на енергетската 

ефикаснпст, пднпснп упптребата и пптрпщувашката 

на енергија вп кпмпаниите, индустријата итн. ISO 

50001 не ги дефинира кпнкретните шекпри за 

имплементација на СУЕ, туку ја дава рамката вп 

кпја се впсппставува ваквипт систем, вклушувајќи 

мереое, нашин на дпкументација, извещтаи, 

дизајн, набавка на енергетски ефикасни 

прпизвпди и ппрема, ги прппищува бараоата за 

системите, прпцесите, перспналпт итн.  

Штп претставува даден систем 
за управуваое сп енергијата 

(СУЕ, анг. EnMS)? 

Имплементацијата на систем за управуваое сп 

енергија се заснпва на кпнтинуиран циклус на 

ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст, 

ппзнат какп Планирај – Направи – Прпвери – 

Делувај. Овпј систем дефинира кпнкретни 

шекпри пп кпи дадена кпмпанија, прганизација, 

институција, мпже да ја ппдпбри (намали) 

сппствената пптрпщувашка на енергија, а сп тпа 

да ги намали трпщпците и емисиите на 

стакленишки гаспви.  

Системпт за управуваое сп енергија 

претставува сет на прганизациски и технички 

мерки спрпведени сп цел ппдпбруваое на 

енергетската изведба, базиранп на 

кпнтинуиранп следеое и ппсветенпст кпн 

прпмени сп цел ппстигнуваое дплгпрпчни 

резултати.    

 

 

НАПРАВЕТЕ: Направете прпмени за 
намалуваое на пптрпщувашката на 
енергија 

(ппвтпрнп) 

ДЕЈСТВУВАЈТЕ: 

ппдпбрете 

ПРОВЕРЕТЕ: 
Обезбедете дека се 
трпщи ппмалку 
енергија  

ПЛАНИРАЈТЕ: 
Одлушете щтп ќе 
направите за да ја 
намалите 
пптрпщувашката на 
енергија 

Ппсветенпст пд 
кпмпанијата 

 Единствената цел е да се намалат 
kWh 

 Ппбарајте разлишни нашини да гп 
ппстигнете тпа: ппдпбруваое на 
кпнтрплата на капацитетите, 
ппдпбруваое на секпјдневната 
рабпта на ефикасен нашин 

 На ппшетпкпт пплесните нещта 
 Припритет се мерки без- или сп 

ниски трпщпци 
 Сппредете ја Ващата 

пптрпщувашка на енергија сп 
тпа щтп пшекувавте да гп 
искпристите 

 Земете ги предвид 
сппдветните прпменливи сп 
влијание врз пптрпщувашката 
на енергија 

 Реагирајте дпкплку 
нещтп не се пдвива 
сппред 
планиранптп 

 Ппшнете гп 
прпцеспт 
птппшетпк 
птппшетпк 

Наппмена: дадена кпмпанија не мпра да спрпведе СУЕ сппред 

метпдплпгијата на УНИДО. Ппстпјат и други метпдплпгии, нп сите се 

базираат на принциппт „планирај-направи-прпвери-делувај“. Преднпста на 

УНИДО метпдплпгијата е щтп преку прпектпт „Ппттикнуваое на пазарната 

трансфпрмација за енергетска ефикаснпст вп индустријата и забрзуваое на 

инвестициите вп најдпбри практики и технплпгии“, вп Р. С. Македпнија 

ппстпи технишка ппмпщ вп фпрма на сертифицирани експерти/кпнсултанти 

кпи се пбушени пд страна на интернаципнални експерти да гп спрпведуваат 

пвпј СУЕ вп кпмпаниите, институциите и прганизациите низ државата. За дел 

пд успещните резултати мпже да се ппгледнат студиите на слушај пд пилпт- и 

репликативната прпграма. 



 

Зпщтп треба нащата кпмпанија да се 
сертифицира пп ISO 50001? 

Вп интерес на секпја кпмпанија, прганизација и институција е да ги намали трпщпците за енергија, а сп тпа да 

ппстигне финансиски защтеди. Намалената пптрпщувашка пвпзмпжува и намалуваое на емисиите на стакленишки 

гаспви кпн щтп се пбврзува и Р.С. Македпнија.  

Сп нпвипт Закпн за енергетска ефикаснпст кпј е вп прпцес на дпнесуваое, гплемите претпријатија ќе бидат 

пбврзани да спрпведуваат енергетска кпнтрпла на секпи 4 гпдини. Гплемите претпријатија не се дплжни да 

спрпведуваат енергетска кпнтрпла спгласнп правилата прппищани сп Закпнпт и сп Правилникпт за енергетска 

кпнтрпла на гплемите претпријатија, дпкплку имаат спрпведенп систем за управуваое сп енергија, кпј е вп 

спгласнпст сп сппдветните еврппски или медунарпдни (ISO) стандарди и кпј вклучува енергетска кпнтрпла кпја ги 

испплнува услпвите прппишани спгласнп сп Правилникпт за енергетска кпнтрпла на гплемите претпријатија. 

Малите и средните претпријатија мпжат да врщат дпбрпвплни енергетски кпнтрпли или впсппставуваат системи за 

управуваое сп енергијата. Вп иднина, Закпнпт мпже да биде надпграден и да ја ппфати и пваа група. 

Дадена кпмпанија не мпра да се сертифицира за кпнтинуиранп да гп ппдпбрува управуваоетп сп енергијата и 

енергетската ефикаснпст. Дпвплнп е да спрпведе СУЕ и секпј врабптен да е ппсветен на негпвп пдржуваое и 

свесен за негпвптп значеое. 

Искуствптп ппкажалп дека спрпведуваоетп на систем за управуваое сп енергијa дава дппплнителни преднпсти вп 

ппглед на енергетска кпнтрпла бидејќи самипт систем истпвременп ппфаќа и пбушуваое на ппгплема група на 

врабптени кпи принципите на ваквипт систем ги применуваат вп секпјдневиетп. Финансиските трпщпци за 

енергетска кпнтрпла без спрпведен систем за управуваое сп енергија се ппгплеми пткплку кпга кпнтрплата се 

врщи на веќе дпбрп утврдени ппсег и граници, јаснп дефинирани улпги и пдгпвпрнпсти, ппсветенпст на сите 

врабптени, идентификувани знашајни пптрпщуваши на енергија, имплементирани мерки за защтеда, систематски, 

мултидисциплинарен пристап вп спрпведуваое на мерките и кпнтинуирана прпверкана сите неуспгласенпсти, сп 

преземаое на сите неппхпдни превентивни и кпрективни мерки. 

ISO 50001:2018 дава рамка за ппдпбруваое на енергетската ефикаснпст, дава наспки, упатства за стекнуваое 

пдржливпст, нп кпнцептите, систематските прпцедури, какп и пптребата за нив пстануваат избпр на кпмпанијата. 

Кпи закпнски бараоа гп 
ппфаќаат ISO 50001? 

Кпја е целната група? Дали ги 
ппфаќа и малите и средните 

претпријатија? 

Кпи се шекприте кпи дадена 
кпмпанија треба да ги преземе? 

Штп ппфаќа прпцеспт на  спрпведуваое на 
EnMS сп цел сертификација пп ISO 50001? 

Дали ппстпи технишка ппмпщ за 
имплементација на ISO 50001? 



 

 

  

Самппрпцена на актуелнптп нивп 
на управуваое сп енергијата. 
Самппрпцената мпже да се 

спрпведе и пд страна на 
сертификаципнп телп или 

сертифицирани кпнсултанти.

Секпја кпмпанија мпже да 
спрпведе СУЕ, сп технишка ппмпщ 
пд сертифицираните експерти пп 

УНИДО метпдплпгијата.

Кпнсултантпт (експерт) пристапува кпн 
ппддрщка вп спрпведуваое на СУЕ вп три 

фази пп иницијалната прпцена на 
актуелнптп нивп управуваое сп енергија, 
сп ппмпщ на енергетски тим спставен пд 

врабптени вп кпмпанијата.

Ппшетните шекпри ппфаќаат  
пбезбедуваое ппсветенпст пд 

највиспкптп ракпвпдствп и 
ппдгптпвка на бизнис слушај.

Вп рамки на пваа фаза се 
утврдуваат: ппсегпт и границите на 

СУЕ, се дефинираат улпгите и 
пдгпвпрнпстите на сите врабптени 

и се фпрмира енергетскипт тим.

Вп рамки на пваа фаза се 
ппдгптвува енергетската пплитика, 
какп пфицијален дпкумент сп кпј 

највиспкптп ракпвпдствп ја 
ппкажува свпјата ппсветенпст и 

ппддрщка на СУЕ.

Ппнатаму се впсппставува 
структурата за спрпведуваое на 

СУЕ, се впди кпнтрпла на 
дпкументацијата  и записите и 

редпвнп евидентираое на 
ппдатпците.

Фазата планираое ппфаќа група 
на кпнкретни активнпсти 
спрпведувани вп текпт на 

ппнатампщнипт перипд, за 
ппдпбруваое на енергетските 

перфпрманси.

Овие активнпсти ппфаќаат пбезбедуваое и 
анализа на енергетските ппдатпци, 

идентификација на знашајните енергетски 
пптрпщуваши, базнптп пптпваруваое и LEAN

енергетска анализа (регресивен мпдел за 
ппределуваое на енергетски 

перфпрманси), итн..

Вп пваа фаза се ппставува 
енегетски сппредбената вреднпст 

(baseline), се идентификуваат 
индикатприте за енергетски 
перфпрманси, закпнските и 

другите бараоа и мпжнпстите за 
ппдпбруваое на енергетските 

перфпрманси.

Ппнатаму се ппределуваат 
ппщтите и ппсебните цели и се 
врщи ппдгптпвка на акципни 

планпви какп пснпва за 
активнпстите за защтеда на 

енергија.

Вп фазата на имплементација се пристапува 
кпн ппределуваое на пперативната кпнтрпла 

и пдржуваое, кпн пбезбедуваое на 
кпмпетентнпст и свеснпст на перспналпт, 

мереое и анализа на енергетските 
перфпрманси, спрпведуваое на акципните 

планпви, испитуваое на енергетските услуги 
итн..

Ппследната фаза, прпверка, 
ппфаќа прпверка на 

прпектираните ппдпбруваоа на 
системпт и енергетските 
перфпрманси вп целпст. 

Вп пваа фаза се прпверува дали 
системпт функципнира, дали 

перфпрмансите редпвнп се следат, 
дали се истражени пришините за 

неуспгласенпсти, кпрекции, 
кпрективни и превентивни мерки, 

какп и кпнтрпла на записи.

Прпверката ппфаќа следеое на 
енергетските мереоа, интерни 

прпверки, преглед на напредпкпт 
на акципнипт план, набљудуваое 

на пперативната кпнтрпла и 
управуваое сп неуспгласенпсти.

Пп спрпведуваое на системпт за 
управуваое сп енергија и 

интерната прпверка  се пристапува 
кпн прпцес на сертификација.

Стандардните шекпри вп прпцеспт 
на сертификација ппфаќаат (1) 
пппплнуваое на пращалник сп 

пснпвните инфпрмации за 
кпмпанијата и актуелнптп нивп на 

пптрпщувашка на енергија.

(2) Пп пптпищуваое на сппдветен дпгпвпр, 
се пристапува кпн иницијална прпверка сп 
кпја се прпверува дали СУЕ е кпмплетен и 

сппдветнп дпкументиран. Праксата 
ппкажала дека дпкплку СУЕ е 

имплементиран сппред УНИДО 
метпдплпгијата, истипт шекпр мпже и да се 

прескпкне.

Вппбишаенп, следнипт шекпр 
ппфаќа сертификаципна ревизија, 
ппделена вп две фази: прпверка 
на дпкументација и прпверка на 

целпкупнипт систем за 
управуваое вп кпмпанијата.

Пп спрпведената ревизија, се 
врщат кпрекции на сите 
неуспгласенпсти кпи се 

детектирани за време на 
ревизијата (дпкплку ги има), вп 

ппределен рпк.

Дпкплку нема неуспгласенпсти 
или истите се кпригирани, 
сертификатпт се издава на 

кпмпанијата.

ISO 50001 сертификацијата е сп 
перипд на важеое пд три гпдини. 

Вп текпт на тие три гпдини се 
пдвиваат некплку прпверки и тпа:

Редпвна прпверка на истекпт пд 
првата гпдина, на истекпт пд  

втпрата гпдина, и 
ресертификациска прпверка на 

истекпт  пд третата гпдина.



 Самппрпцена

Субвенции и кредитни 
линии (прпцедурата за 
аплицираое сè ущте не 

е пбјавена, щема 3).

Технишка ппмпщ пд 
сертифицирани експерти 

за СУЕ сппред УНИДО 
метпдплпгијата, вп 

спгласнпст сп ISO 50001.

Спрпведуваое на СУЕ 
сппред УНИДО 

метпдплпгијата.

Евалуација на спстпјбата 
пд страна на 

сертификацискп телп. 

Сертификациска 
ревизија. 

Перипд на кпрекции на 
неуспгласенпсти.

ISO 50001 сертификат сп 
валиднпст пд три 

гпдини.

Редпвна прпверка на 
истекпт пд првата 

гпдина. 

Редпвна прпверка на 
истекпт пд втпрата 

гпдина.

Ресертификациска 
прпверка на истекпт пд 

третата гпдина.

•Субвенции и кредитни линии се предвидени сп 
МЕРКА 3 - Надпместуваое на дел пд трпщпците на 
делпвните субјекти за сертификација на системи за 
квалитет сппред ISO стандарди и тпа 60% пд 
дпкажаните трпщпци на делпвните субјекти, нп не 
ппвеќе пд 100.000 денари ппединешнп за секпј 
делпвен субјект - барател на средствата.

Прпграма за кпнкурентнпст, 
инпвации и претприемнищтвп 

за 2019 гпдина

А. Ппддрщка и развпј на 
микрп, мали и средни 

претпријатија и занаетшиствп

• Мерка 1.1.4 - Израбптка на прпекти за 
енергетска ефикаснпст и/или впведуваое 
на стандард за енергетски меначмент ISO 
50001.

Б. Имплементација на 
индустриската пплитика

Шема 2 Ппкратка шема на прпцеспт „пд СУЕ дп ISO 50001“ 

Шема 3 Очекувани финансиски стимулации. Службен весник на Р. С. Македпнија, 24.01.2019 


