4.1. ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА
СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈАТА
Eнергијата е еден од најголемите предизвици на современото човештво и основен
предуслов за напредок во голем број на области и технологии.
Трошоците за енергија стануваат се поголеми во секојдневното работење и одржување на
објектите, без разлика дали тоа се однесува на една зграда или индустриски погон. Сепак, свеста
за можностите за примена на мерките за енергетска ефикасност и практичните активности
поврзани со намалување на потрошувачката на енергија се уште не се на задоволително ниво.
Досегашното искуство во спроведувањето на мерките на енергетска ефикасност во Македонија,
покажуваат дека многу мал број на правни лица имаат точни информации поврзани со
енергетската ефикасност за својот имот и потрошувачката на енергија. Ова особено се однесува
на јавниот сектор, односно градовите, општините, министерствата и јавните претпријатија.
Податоците покажуваат дека на објектите не се спроведува управување со енергијата, што од
друга страна не може да води кон управување со енергијата на ниво на правно лице кое во своја
сопственост има поголем или помал број на објекти за кои ја плаќа цената за енергија, без разлика
на обликот во кој ја користи.
Најзначајни пречки за спроведување на енергетската ефикасност во јавниот сектор се:
 наследениот став дека трошоците за енергија се постојани и непроменливи,
 недостатокот на мотивација кај вработените за да се постигне заштеда на енергија,
 непостоењето на систематско пренасочување на буџетски средства во проекти за
енергетска ефикасност,
 непостоењето на организациска структура која ќе вклучува лица кои се одговорни за
управување со енергија.
Како би дошло до позитивни промени од областа на енергетската ефикасност и
управувањето со енергијата, развиена е методологија на т.н. систематско управување со
енергијата (СУЕ).
Оваа проблематика е покриена и со соодветна законска документација, дефинирана во
форма на стандард. Имено, на иницијатива на неколку европски земји на 1-ви Јуни, 2009 година
донесен е европскиот стандард EN 16001:2009, за систематско управување со енергијата (Еnergy
Мanagement Ѕystems, EnMS), а во 2011 година овој стандард беше заменет со меѓународниот
стандард ISO 50001:2011.
Стандард ISO 50001:2011 е замислен за примена во секоја организација, без разлика на
нејзината големина и дејност, независно од тоа дали е од јавниот или приватниот сектор, и
нејзината географска позиционираност. Стандардот ги дефинира опциите за систематско
управување со енергијата, кои им овозможуваат на организациите да развијат и имплементираат
политики и цели кои ги земаат во предвид законските барања и информации за најважните
аспекти од управувањето со енергијата.
Во стандардот ISO 50001:2011 е прифатен процесот на системско управување планирајнаправи-провери-делувај (Plan-Do-Check-Act, PDCA). кој го има и во другите ISO стандарди, а со цел
континуирано подобрување на систематското управување со енергијата, односно:
 планирај: спроведување на енергетска контрола и утврдување на постоечката состојба,
индикаторите на потрошувачката на енергија, долгорочните и краткорочните цели и
акционите планови неопходни за добивање на резултатите со кои ќе се подобрат
енергетските индикатори во согласност со енергетска политика на организацијата;
 направи: реализација на акционите плановите за управување со енергијата;
 провери: следење и мерење на клучните големини на активностите кои ги одредуваат
индикаторите на потрошувачката на енергија во однос на енергетската политика и
нејзините долгорочни цели и известување за добиените резултати;
 делувај: превземање на акции за континуирано подобрување на индикаторите на
систематското управување со енергијата.
Се проценува дека овој меѓународен стандард имал влијание дури на 60% од светската
потрошувачка на енергија.
Систематското управување со енергија има за цел континуирано спроведување на мерките
за енергетска ефикасност и одржливо управување со ресурсите чиј краен резултат е намалување
на потрошувачката на енергија, намалување на емисиите на стакленички гасови и намалување на
финансиските трошоци за енергенси.
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Систематското управување со енергијата вклучува лица задолжени за спроведување на
активностите, дефинираните процедури и знаења, како и соодветна информатичка
инфраструктура.
Систематското управување со енергијата значи да се следи потрошувачката на енергија на
однапред дефиниран начин, така што во секое време да ги знаеме одговорите на следните
прашања:
 КАДЕ ја трошиме енергијата? - Објекти како што се: станбени и канцелариски згради,
болници, касарни, факултети, полициски станици, училишта, детски градинки и сл.,
процеси и операции во индустријата, транспортен сектор итн.
 КАКО ја трошиме енергијата? – Во системите за: греење, ладење, вентилација,
осветлување, подготовка на топла санитарна вода, подготовка на храна, и сл., во
производството на добра и услуги, за транспорт на луѓе и стоки итн.
 КАКВИ енергенси користиме? - Електрична енергија, гас, нафта, дрво, топлинска
енергија, а во енергенсите ја вклучуваме и водата.
 КОЛКУ енергија трошиме? – Колку трошиме електрична и топлинска енергија - [kWh],
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нафта и мазут - [l], природен гас или дрва - [m ] итн., и колку финансиски средства се
трошат за набавка на тие енергенси.
 КОЈ е одговорен за управување со енергијата? - Тим за енергетска ефикасност (ЕЕ) на
ниво на правното лице, а техничкиот персонал и домарите на ниво на објектот.
 КАКО да се управува со енергијата? – Со седмично и месечно пратење, мониторинг, и
анализа на потрошувачката на енергија преку информациски систем за управување со
енергијата (ИСУЕ), преку планирање и спроведување на мерки за енергетска
ефикасност и со континуирана обука и мотивирање на тимот за енергетска ефикасност
и вработените.
Не е воопшто лесно да се добијат одговорите на овие прашања, па потребни се повеќе
години за да воспостави оваа методологија во една институција, односно град, општина или во
некое министерство. Активностите кои треба да се реализираат се:
 подготовка на институцијата за воведување на систематско управување со енергијата
(СУЕ),
 воспоставување на регистар што треба да се одвива паралелно со едукацијата и
обуката,
 спроведување на енергетски контроли и сертифицирање на зградите,
 спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност и информирање на одговорните,
вработените и јавноста за постигнатите заштеди (Сл.4.1.1.).
1

Подготвителни
активности на
институцијата за
донесување на
одлука за
воведување на
СУЕ

2

Воспоставување
на регистар на
сите објекти
3
Едукација и обука

4

5
Спроведување
на енергетски
контроли и
сертифицирање
на згради

Спроведување
на мерки
за
енергетска
ефикасност

6
Информирање
на одговорните,
вработените и
јавноста за
постигнатите
заштеди

Сл.4.1.1. - Активности при воспоставувањето на систематско управување со енергијата (СУЕ)
1) Подготвителни активности на институцијата
за донесување на одлука за воведување на СУЕ
Со цел да се воспостави систематско управување со енергијата во некоја институција,
потребно е:
 Да се запознаат одговорните лица со причините за негова примена, целите и резултати
кои се очекува со тоа да се постигнат;
 Усвојување на документи на ниво на организацијата (на пример, писмо за намери) со
кои јасно се пропишани активностите и одговорноста за спроведување на СУЕ;
 Воспоставување на тим за енергетска ефикасност (ЕЕ), кој во името на институцијата
ќе ги води и координира активностите во сите фази;
 Обезбедување на потребните податоци за да се воспостави регистар на згради (листа
на згради со основни податоци за нив).
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2) Воспоставување на регистар на сите објекти
По составувањето на листата на објекти, се организира посета и собирање на податоци за
секој објект при што се пополнуваат формулари кои содржат општи информации за објектот,
податоци за конструкцијата на зградата и потрошувачите на енергија, како и податоци за
потрошувачката на енергенси во последните три години. Собраните податоци се внесуваат во
компјутерска програма - информациски систем за управување со енергијата (ИСУЕ) кој треба да е
достапен преку интернет мрежата. Информациски систем за управување со енергијата е
компјутерска програма која е достапна за користење на јавниот сектор, односно градовите,
општините и министерствата. Преку следење на потрошувачката на енергијата на месечно и
седмично ниво се обезбедува увид во состојбата и анализа на потрошувачката на енергија. На
овој начин се создава централизирано место од каде што може да се пристапи кон информациите
за потрошувачката на енергија во сите објекти, и на тој начин се овозможува анализа за секој
објект поединечно и вкупно за сите објекти, односно институцијата. Во иднина се очекува поголема
примена на далечинското отчитување на потрошувачката на енергија, која овозможува целосна
автоматизација на процесот на читање и следење на потрошувачката на енергија. Далечинското
отчитување се врши така што во објектот е инсталирана опрема за мерење и пренос на
податоците, која овозможува поврзување на објектот со информацискиот систем за управување со
енергијата.
3) Едукација
Една од неопходните активности во текот на воведувањето на систематското управување
со енергијата е едукацијата. Неопходно е да се едуцираат како одговорните лица, така и
техничкиот персонал на ниво на институцијата и на ниво на секој објект. Покрај техничкиот
персонал кој е задолжен за управување со системите и спроведувањето на мерките за енергетска
ефикасност, потребно е да се зголеми свеста на сите вработени кои со промената на нивното
однесување според начелата за рационално користење на енергијата би придонесле за
намалување на вкупната потрошувачка на енергија во објектите.
4) Спроведување на енергетски контроли и сертифицирање на зградите
Енергетските контроли и енергетското сертифицирање мора да бидат во служба на
имплементација на мерките за енергетска ефикасност. Анализата на потрошувачката на
енергија што треба да се направи при собирањето на податоците за регистарот, ни ги дава
индикаторите преку кои може да се дефинира кои згради имаат приоритет при спроведувањето на
енергетските контроли, кои пак, од друга страна, ќе покажат кои мерки имаат најбрз поврат на
инвестицијата и по кој редослед би требало тие да бидат имплементирани.
5) Спроведување на мерките за енергетска ефикасност
За примена на некои од мерките за зголемување на енергетската ефикасност, а кои може
да ја намалат потрошувачката на енергија и до 10%, не се потребни дополнителни инвестиции, и
често се нарекуваат "бесплатни мерки за енергетска ефикасност". Некои од нив се: промени во
однесувањето на вработените, промени во режимот на работа на уредите и системите и
воведувањето на управување со енергија. Целта е прво да се спроведат сите мерки кои се
бесплатни и дури потоа да се пристапи кон планска реализација на мерките за енергетска
ефикасност за кои се потребни одредени почетни инвестиции.
6) Информирање на одговорните, вработените и јавноста за постигнатите заштеди
За спроведување на мерките за енергетска ефикасност и за постигнување на максимални
заштеди, потребно е и да се промени однесувањето на вработените. Преку информирање на
одговорните лица, како и на сите вработени, за постигнатите заштеди, како и плановите за
спроведување на нови мерки, се овозможува синергија помеѓу технологијата и луѓето. Исто така,
пожелно е за реализираните заштеди да се информира и пошироката јавноста.
Со оглед на тоа дека енергијата секојдневно се троши, системите се надградуваат и имаат
одреден животен/работен век, намената на објектот се менува или се менува режимот на работа,
систематското управување со енергијата (СУЕ) подразбира континуирано спроведување на
наведените мерки и активности, што вклучува и правење на редовни програми и планови за
енергетска ефикасност.
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4.1.1. Воспоставување на организациска структура
Управувањето со енергијата бара систематски пристап кон управување и следење на
потрошувачката на енергија и вода. Систематското управување со енергијата (СУЕ) е специфичен
збир на знаења и вештини кое се темели на организациска структура која ги поврзува следните
клучни елементи:
 луѓето со соодветно доделените одговорности,
 процедурите за следење на ефикасноста:
- поврзани со индикаторите на потрошувачката,
- поврзани со дефиниранирањето на цели за подобрување на состојбите,
 системите за континуирано мерење на ефикасноста и нејзино подобрување.
Погоре наведените компоненти на СУЕ, вклучувајќи го и информацискиот систем за
управување со енергијата (ИСУЕ), шематски се прикажани на слика 4.1.2. Основна цел на секое
систематско управување со енергијата е оптимизација на потрошувачката на енергија и вода, како
и минимизирање на отпадот и влијанието врз животната средина.

Сл.4.1.2. - Шематски приказ на концептот на систематско управување со енергијата (СУЕ)
При спроведувањето на енергетската контрола треба да се има во предвид дека
систематското управување со енергијата секогаш започнува од самиот врв на субјектот на пр. од
управата на компанија која е сопственик на зградата, и веќе на првиот состанок може да се
препознае дали е во зградата воспоставено СУЕ или некои неговите делови. Воспоставување на
СУЕ претставува значаен потенцијал за зголемување на ефикасноста на потрошувачката на
енергија и вода.
Исто така, при пресметувањето и при графичкото прикажување на индикаторите на
потрошувачката може да се воочи дали во зградата се спроведува или не систематско управување
со енергијата (Сл.4.1.3.).
Врз основа на податоците добиени за време на општиот енергетски преглед на зградата
потребно е да се процени дали се доволни постојните организациски процедури и методите на
следење на потрошувачката на енергија и на вода, и доколку не да се укаже на тоа и да се
предложат конкретни подобрувања.
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Сл.4.1.3. - Пример за проценка дали во одреден објект е воведено СУЕ
4.1.1.1. Концепт на систематско управување со енергијата (СУЕ)
Енергијата претставува трошок, па оттука, управувањето со енергијата значи управување
со трошоците. Според тоа, подобрувањето на енергетската ефикасност значи зголемување на
квалитетот на услугите кои им се нудат на граѓаните. Поради тој факт воспоставувањето на
систематско управување со енергијата, односно гледано од претходно споменатиот агол,
систематско управување со трошоците треба да биде од интерес на секој поединец, правно лице,
општинска или државна институција. Општините, градовите, како и голем дел од компаниите, при
управувањето ги има следниве трошоци:
 Трошоци за човечките ресурси;
 Трошоци за канцелариски материјали и опрема
 Трошоци за енергија
 Трошоци за одржување
 Трошоци за усогласување со стандардите за заштита на животната средина.
За жал, воспоставено е мислење дека трошоците за енергија се фиксни и тие не може да
се контролираат и да се корегираат, што се разбира воопшто не е точно. Причината за таквото
мислење лежи во релативно стабилните (и се уште ниски) цени на енергијата, како и фактот дека
енергијата во многу компании, особено во услужниот сектор, претставува само еден мал дел од
целокупните трошоци од управувањето. Управувањето со потрошувачката на енергија со
смалување на трошоците за енергија, влијае и врз намалувањето на трошоците за одржување и
подобрувањето на заштитата на животната средина.
Понекогаш трошоците и не можат да се намалат. Како за пример, ако бројот на пациенти
во болниците постојано расте, ќе расте и потрошувачката на енергија. Но, специфичната
потрошувачка на енергија, по единица пациент, секако може да се намали, со подобро
прилагодување на пример на, саканите температури во просториите, временскиот распоред, итн.
Значи, и со пораст на потрошувачката на енергија, може да се зголеми ефикасноста на нејзината
потрошувачка, па тој пораст ќе биде поспор и долгорочно одржлив во однос на состојбата која би
настанала без соодветно систематско управување со енергијата (СУЕ).
Имено, систематското управување со енергијата подразбира постојано подобрување на
работните процедури, со што се намалува потребата од превентивно, a особено корективно
одржување, и следствено на тоа се постигнува намалување на трошоците за одржување.
Исто така, потрошувачката на енергија е во тесна врска и со загадувањето на животната
средина. При согорувањето на фосилни горива (нафта, гас, јаглен) во атмосфера се емитираат
многу загадувачи, особено CO 2, кој се смета за главна причина за глобалните климатски промени.
Поради тоа, секое нерационално користење на енергијата во основа значи и загадување на
животната средина.
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Денес грижата за животната средина е императив за секоја локална заедница и е
неизоставен дел од општествено одговорното однесување. Искуството покажува дека во
развиените земји купувачите при изборот на производи, стоки и услуги се водат приоритетно од
односот кој го имаат производителите и добавувачите кон животната средина.
Освен создавањето на т.н. "зелен" имиџ, односно имиџ кој декларира посветеност кон
зачувување на животната средина, со рационална потрошувачка на енергија ќе се намалат и
идните трошоци поврзани со неусогласеноста со прописите за заштита на животната средина, т.н.
даноци поврзани со животната средина.
Според тоа, со енергијата може да се управува подеднакво ефикасно како и со секои други
трошоци, што е и главна суштината на систематското управување со енергија (СУЕ).
Управувањето со енергијата треба да се разгледува на повеќе нивоа. Дури и на глобално
ниво му се придава големо значење на систематското управување со енергијата, преку разни
меѓународни договори и цели како што се намалување на емисиите на стакленички гасови (Кјото
протоколот, Агенда за енергетски развој на ЕУ 20/20/20). Земјите членки на Европската Унија
одредбите од директивите поврзани со енергетската ефикасност ги спроведуваат преку нивните
национални законски рамки.
Иницијативите за систематско управување со енергијата се се пошироко распространети,
како на регионално, така и на локално ниво, при што се развива финансиска поддршка во овие
програми, се спроведуваат промотивни активности и информативни кампањи за управување со
енергијата, како би се дал позитивен пример кој би ги мотивирал граѓаните и сами да сторат нешто
во тој правец. Општиот концепт на управувањето со енергијата е прикажан на слика 4.1.4.

Сл.4.1.4. - Општ концепт на управувањето со енергијата
Систематското управување со енергијата во општините и градовите ги опфаќа сите објекти
кои се во сопственост на локалната самоуправа. Во согласност со наодите од енергетските
контроли, во поедини згради се спроведуваат интервенции за подобрување на енергетската
ефикасност.
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Крајната цел е да се сведе потрошувачката на енергија во зградите на најниско можно
ниво, континуирано подобрувајќи ја ефикасноста при употребата на енергија, но со обезбедување
на оптимални услови за претстој и работа во овие објекти. Овој процес, што треба да се направи
за секоја зграда во градот или општината, е претставен на слика 4.1.5.

Сл.4.1.5. - Систематско управување со енергијата и процесот на зголемување на ефикасноста на
потрошувачката на енергија во објектите во општините и градовите
4.1.1.2. Структура на потрошувачката на енергија во зградите
Непобитен факт е дека за секој објект, без разлика дали е приватен или во сопственост на
градот или општината на крајот на месецот се плаќаат сметки за потрошената енергија. Почетниот
чекор е да се разбере структурата на потрошувачката на енергија, како што е дадено на Сл.4.1.6.
Во потрошувачката на електрична енергија учествуваат сите електрични уреди во зградата
или надвор од неа (на пр., јавно осветлување). Во принцип, сметките за греење се однесуваат
само за згради поврзани на централно греење или воопшто згради кои се загреваат преку
топловодни мрежи. Во индивидуалните котлари за производство на топлинска енергија за греење
или за производство на топлина за готвење или за загревање на топла санитарна вода може да се
користат како енергенси и огревно дрво, пелети, брикети, нафта, мазут или природен гас, па при
формирањето на структурата на трошоците за енергија треба да бидат земени и финансиските
издатоци т.е. сметките и за овие извори на енергија.
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Сл.4.1.6. - Вообичаени категории на потрошувачка на енергија во јавните објекти
Кога еднаш ќе се дефинираат трошоците за енергија и вода, мора да се одреди каде тие
трошоци се остваруваат, при што еден таков систем на дефинирање на потрошувачите е даден на
слика 4.1.7.

Сл.4.1.7. - Поврзување на потрошувачката со потрошувачите
Дефинирајќи ги зградите како точки во кои што се троши енергија, за секоја зграда се
забележува износот на сметките како трошоци за енергија. Но, сеуште не е познато како овие
трошоци се направени. Значи, ако се случи во одреден месец да имаме големи отстапувања од
просечната потрошувачка во последните неколку години, ние немаме можност да ја препознаеме
промената и да го корегираме системот веднаш да започне да функционира ефикасно, туку
можеме да реагираме дури на крајот на пресметковниот период.
Поради тоа, а со цел да се поврзе потрошената енергија, не само со зградата, туку и со
точното место на потрошувачка во неа, се дефинираат т.н. центри на потрошувачка на енергијата
(ЦПЕ).
4.1.1.3. Центри на потрошувачка на енергијата (ЦПЕ)
Воведувањето на СУЕ започнува со воспоставување на организациска структура и со
децентрализација на одговорностите кон одредени делови од организационата и раководната
структура (во зависност од активноста, видовите на енергија и сл.). Овие индивидуални центри кои
сносат одредени одговорности се наречени центри на потрошувачка на енергијата (ЦПЕ). Во секој
центар на потрошувачка на енергијата:
 се назначуваат одговорни лица за следење на потрошувачката на енергија во ЦПЕ,
најдобро е да се задолжи лице кое работи во тој центар, на пример одговорниот за
одржување или домарот;
 се дефинираат индикатори на потрошувачката на енергија (ИП);
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потребно е да се постават цели за подобрување на ефикасноста при потрошувачката
на енергијата.
се следи потрошувачката на енергија (по активност, единица површина, бројот на луѓе
или производи).

При утврдувањето на центрите на потрошувачка на енергијата (ЦПЕ) треба да бидат
земени во предвид следните критериуми:
 мора да постои опција потрошувачката на енергија во ЦПЕ да се мери директно;
 во секој ЦПЕ мора да постои можност да се утврдат активностите поврзани со
потрошувачката на енергија (на пример, доколку се анализира некој објект од
општинската администрација, под вакви активности најчесто би спаѓале загревање или
ладење на одредена просторија односно корисниот волумен на просторијата, но кај
некои објекти под вакви активности може да спаѓаат и количината на производи, како
на пример количина на асфалт кој е произведен во асфалтната база на одредена
компанија со која управува претпријатието задолжено од страна на општината за
одржување на јавните патишта и сл.);
 трошоците за потребната мерна опрема не би требало да ги надминуваат за повеќе од
15-25 % годишните трошоци за енергија во ЦПЕ, каде што тие мерења се изведуваат имено, искуството покажува дека подоброто следење на потрошувачката на енергија
кое го овозможува мерната опрема, може да донесе енергетска заштеда од 5 до 15 %,
па на овој начин се обезбедува економската оправданост на инвестирањето и
инсталирањето на дополнителната мерна опрема;
Центри на потрошувачка на енергија (ЦПЕ) треба да се дефинираат како во делот на
потрошувачката на енергија (на пр. простор кој се загрева), така и во делот на снабдувањето со
енергија (на пр. котларницата). На пример, во делот на потрошувачката на енергија од интерес е
да се одреди колку ефикасно се користи енергијата за извршување на одредена активност (на
пример, колку ефикасно се користи топлинската енергија од системот за греење за загревање на
одредена просторија), додека во делот на снабдувањето со енергија важно е да се дефинира
колку ефикасно се користат влезните енергенси за производство на корисна енергија (на пример,
колку ефикасно се користи природниот гас во котларата за добивање на топлинска енергија).
Концептот на центри на потрошувачка на енергија (ЦПЕ) е илустриран на Сл.4.1.8.

ЦПЕ1
Температура

Активност

М
Личност
одговорна за
енергетиката

М

М

М

М

Енергија (пареа, вода, пр.гас, ел.енергија, и др.

М

на потрошувачка на Цел
енергија
(ЦПЕ)
ИП =.....?
=.....?
- локалнитеСл.4.1.8.
мерења се - Концепт на центри
исклучително важни

Оваа слика исто така, укажува на важноста од именувањето на одговорно лице за
енергетика кое ќе собира податоци, ќе ги пресметува индикаторите на потрошувачката (ИП) и ќе ги
споредува со поставените цели, а за напредокот ќе ги известува претпоставените.
Одредувањето на ЦПЕ во секоја зграда која е во приватна сопственост или во сопственост
на градот или општината, бара подетална и посеопфатна анализа.
Примери за центри на потрошувачка на енергијата (ЦПЕ) се:
 котларницата во училиштето;
 кујната во градинката;
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осветлувањето во музејот;
санитарните јазли во спортските сали во сопственост на градот;
градските автобуси во јавниот транспорт итн.

Врз основа на искуството, обично правило е дека помалите згради претставуваат еден
центар на потрошувачка на енергија, додека поголемите системи (пр. Клинички центри), обично се
поделени на неколку ЦПЕ, од кои секој се разгледува како посебна целина.
Со одредувањето на ЦПЕ, доаѓаме до фазата на воведување на СУЕ која е прикажана на
Сл.4.1.9. За да од дефинираните ЦПЕ, кои во оваа фаза постојат како независни острови во кои се
јавуваат одредени трошоци за енергија, имаме бенефит во смисла на подобрување на
енергетската ефикасност, потребно е овие дефинирани ЦПЕ да се вмрежат преку систематското
управување со енергијата (СУЕ).

Сл.4.1.9. - СУЕ во фаза на воведување на центри на потрошувачка на енергија (ЦПЕ)
4.1.1.4. Индикатори на потрошувачката (ИП)
Редовното мерење на потрошувачката на енергија во ЦПЕ и поврзувањето на
потрошувачката на енергија со соодветната активности за која таа енергија се троши е основа на
систематското управување со енергијата.
Оваа релација се изразува преку индикаторите на потрошувачката (ИП), а често се користи
и изразот енергетска интензивност или специфична потрошувачка на енергија. Всушност,
индикаторот на ефикасноста на потрошувачката на енергија е односот на потрошената енергија и
добиениот корисен излез (услуги, производи) во текот на некој временски период. Затоа, за да се
утврдат индикаторите на потрошувачката (ИП) треба да се мерат:
 потрошувачката на енергија и
 големините кои влијаат на потрошувачката на енергија.
Подетално како се одредуваат индикаторите на потрошувачката и кои вообичаено се
користат е прикажано во продолжение.
Имплементацијата на систематското управување со енергијата (СУЕ) во оваа фаза
подразбира редовно мерење на релевантните големини за одредена активност, нивно поврзување
преку индикаторите на потрошувачката (ИП) и анализирање и споредување на ИП со стандардите
или со однапред дефинираните цели. Важно е измерените податоци да се поклопуваат временски
и според мерните единици, т.е. да се мерат во исто време и на ист начин. Ист тип на енергија
секогаш треба да биде изразена во исти мерни единици, на пр. во киловат часови [kWh].
Единствено на тој начин ќе се добијат осмислени индикатори на потрошувачката, кои ќе бидат
основа за понатамошна анализа на енергетската ефикасност.
Потрошувачката на енергија би требало на предвидлив начин да ги следи промените во
нивото на активности во ЦПЕ и токму тоа е карактеристика на енергетски ефикасните системи.
Преку следење на ИП многу брзо и лесно се забележуваат неправилностите предизвикани од
надворешни (на пример, неочекувано ниски/високи температури) или внатрешни фактори (на
пример, дефекти на опремата, протекување, пукнатини, итн.), што ќе овозможи навремено
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отстранување на проблемите и избегнување на непотребни трошоци поврзани со прекумерната
потрошувачка на енергија.
Како што е наведено погоре, за секој центар на потрошувачка на енергија (ЦПЕ) потребно
е да биде дефиниран индикатор на потрошувачката и при тоа потребно е да се обрне внимание на
следните неколку прашања:
 Која е целта на овој ИП?
 Може ли на тој ИП да му се прикачи одредена квантитативна цел?
 Дали можат да се мерат променливите потребни за одредување на ИП?
 Колку често треба да се вршат тие мерења?
 Дали постојат инсталирани мерни инструменти?
 Кој е одговорен за мерење, односно собирање на податоците?
 Кој е одговорен за пресметка и анализа на ИП?
Кај објекти во сопственост на градот многу често се вршат мерења само од снабдувачот со
енергија со цел доставување на фактура за наплата на истата. Затоа, за секој ЦПЕ потребно е да
се утврди дали е потребно кај него да се инсталира дополнителна мерна опрема. Исто така,
собирањето на податоците од мерењата мора да биде стандардна, рутинска пракса во секој ЦПЕ
при што ќе се обезбеди соодветен квалитет на собраните податоци. За таа цел треба да се
дефинира протокол за собирање на податоци и да се дефинираат соодветни формулари, односно
кај базите со податоци треба да се дефинира каде системот ќе ги пренесува податоците од
мерните уреди. За секој дефиниран ИП треба да се постави цел, во смисла на подобрување на
ефикасноста на потрошувачката на енергија, при што редовно ќе се следи напредокот во
постигнувањето на таа дефинирана цел.
Цели кои ќе се постават мора да бидат:
 предизвикувачки, но остварливи;
 временски дефинирани,
 мерливи и истите да можат да се следат.
Појдовна точка при поставувањето на целите е познавањето на моменталната енергетска
состојбата во ЦПЕ (на пример, котларницата). Расположливите податоци за потрошувачката на
енергија (на пример, од сметките за енергија), во зависност од факторите кои влијаат на неа може
да се прикажат графички, како што беше претходно претставено на примерот од Сл.4.1.3.
Откако еднаш врз основа на постојните и достапни сметки за енергија ќе се определи т.н.
базна линија, односно базичната потрошувачка за некоја активност (на пример [kWh] електрична
енергија по вработен), може да се одреди линијата или равенката на посакуваната цел. Како цел,
за почеток, може да се постави најдобрата енергетска ефикасност (најниската вредност на ИП)
постигната во текот на изминатиот разгледуван период за кој ни се на располагање податоците и
врз основа на кои е одредена базната линија односно базичната потрошувачка.
Примери за индикатори на потрошувачката
Во програмата „Intelligent Energy Europe“, две бази на податоци служат како референца за
областа на индикаторите на потрошувачката односно енергетската ефикасност:
 ODYSSEE (http://www.odyssee-indicators.org);
 MURE (http://www.mure2.com/)
Овие две бази на податоци се основни алатки за доследно и споредливо следење на
енергетската ефикасност помеѓу земјите во светот.
ODYSSEE (engl. Online Database for Yearly Assessment on Energy Efficiency), е онлајн база
на податоци за годишна проценка на енергетската ефикасност и се состои од широка база на
индикатори за следење на енергетската ефикасност и финалната потрошувачка и трансформација
на енергијата за 28 земји-членки на ЕУ и за Норвешка, а служи и како центар за собирање на
податоци за агенциите за енергетика на секоја земја. Преку неа е воспоставена техничка
координација помеѓу земјите, се дефинираат спецификациите и се усогласува собирањето на
податоци, така што тие да се директно споредливи. Проектот организира работилници и дискусии
во кои се вклучуваат и претставниците на законодавните тела на одделни земји и на ЕУ.
MURE (franc. Mesures d’Utilisation Rationelle de l’Energie) обезбедува база на мерки за
енергетска ефикасност во сите сектори на потрошувачка на енергија кои се применуваат во
земјите на ЕУ. Како дел од програма развиена е софтверска алатка за анализа на сценаријата на
потрошувачка на енергијата, со цел утврдување на трошоци и другите резултати од
воспоставувањето на инструменти за поттикнување на енергетската ефикасност при
потрошувачката на енергија.
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На следната листа е даден преглед на одредени избрани индикатори предложени од
страна на ODYSSEE, а кои вообичаено се користат за објектите на јавната администрација и за
транспортниот сектор:
 Јавни објекти - Специфична потрошувачка
- Потрошувачката на електрична енергија по вработен;
- Потрошувачката на топлинска енергија по вработен;
- Потрошувачка на електрична енергија по зграда;
- Потрошувачка на топлинска енергија по зграда;
- Потрошувачка на електрична енергија по [m2] простор;
- Потрошувачка на топлинска енергија по [m2] простор и степен-ден;
 Транспорт
- Потрошувачка на гориво (литри) на 100 [km] за нови автомобили (до 5 годишна старост);
- Потрошувачка на гориво (литри) на 100 [km] за останатите автомобили (постари од 5
години);
 Јавно осветлување
- [kWh] електрична енергија на месечно ниво;
- [kWh] електрична енергија на годишно ниво;
На Сл.4.1.10. е прикажана фазата на воведување на систематско управување со
енергијата до моментот кога во зградата се воведени ЦПЕ и за секој од нив се детерминирани
индикатори на потрошувачката (ИП).

Сл.4.1.10. - Концептот на СУЕ по дефинирањето на индикаторите на
потрошувачката (ИП) за секој центар за потрошувачка на енергија (ЦПЕ)
Еднаш откако ќе се дефинираат индикаторите на потрошувачката (ИП) тие може да се
искористат и за да се постават целите за подобрување на ефикасноста.
Така, на пример, како цел се одредува да се зголеми за 15% енергетската ефикасност на
греењето во училиштето. Таквата цел би можела да се реализира со зафати во котларата, со
замена на прозорците и со подобрувања на изолацијата, а која од наведените мерки ќе се примени
може да се одреди по определувањето на финансиската исплатливост на секоја од поединечните
предложени мерки.
После одредувањето на ИП и поставените цели за подобрување на ефикасноста, и откако
се поставени мерните инструменти за следење на потрошувачката и се воспоставени процедури
за отчитување на инструментите, процесот на пратење и оценка на ефективноста на
потрошувачката на енергија во одреден ЦПЕ ќе се спроведува преку следните активности:
 редовно отчитување на мерните инструменти кое го спроведува лице задолжено за
тоа, а доколку е системот автоматски, тогаш инструментите и базите на податоци само
периодично се отчитуваат односно ажурираат;
 проверка на точноста на отчитаните податоци, која обично ја спроведува
раководителот на ЦПЕ;
 пресметка на ИП и споредба со дефинираните цели, кои обично ги спроведува
раководителот на ЦПЕ;
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кога ќе бидат забележани отстапувања од вообичаениот тренд на потрошувачката,
потребно е да се изврши анализа на причините и последиците, и потоа да бидат
спроведени корективни мерки.

Со дефинирање на ЦПЕ и индикаторите на потрошувачката, како и со вклучувањето на
вработените и спроведувањето на промени во организациската структура со цел да се создаде
свест за СУЕ, завршува првичната фаза на воведување на СУЕ.
Мерните инструменти и сензорите кои се поставени во фазата на воведување на ЦПЕ и
дефинирањето на ИП овозможуваат увид во трендовите на потрошувачката на сите форми на
енергија и параметрите кои влијаат на таа потрошувачка. Значи се генерираат податоци кои што
треба да се анализираат со цел да може да се донесуваат одлуки за начините за зголемување на
ефикасноста на потрошувачката на енергија во зградите.
Би било многу добро доколку собирањето на податоците биде автоматско, а податоците
обично се чуваат во базата со податоци. Исто така, можно е рачното или мануелно собирање на
податоците, но денес тоа е секојпат втора опција, во сенка на денешната модерна технологија која
овозможува појасна, а истовремено и покомплексна анализа на податоците, практично во истиот
момент кога ќе се регистрираат новите податоци. Мануелното запишување на податоците остава
простор и за несигурности и можности за грешки при собирањето и внесувањето на податоци во
информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ), кој е столбот на систематското
управување со енергијата (СУЕ), (Сл.4.1.11.).

Сл.4.1.11. - СУЕ и информациски систем (ИСУЕ) за собирање и обработка на податоците
Систематското управување со енергијата (СУЕ) е само еден елемент на управувањето со
ефикасноста на целокупниот процес во една зграда, институција или административна единица,
но многу важен во остварувањето на сите останати елементи.
Имено, ниедна друга активност не може да се реализира без дополнителни трошоци, било
да се работи за замена на енергетските ресурси, или за набавка на нова опрема, за реализација
на одредени реконструкции и сл.
Добар систем за управување со енергијата би требало да ги намали трошоците за енергија
(со зголемување на ефикасноста при потрошувачката) за најмалку 5%, а во зависност од
состојбата во одредени случаи и за повеќе од 50%.
За воведување и правилното функционирање на СУЕ, потребно е да се извршат голем
број на активности, од кои поважни се:
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Развој и усвојување на енергетска политика и план за нејзина имплементација;
Едукација и подигнување на свеста за енергијата, енергетската ефикасност и
управувањето со енергијата;
Енергетски контроли со цел да се дефинира потрошувачката на енергија и да се
утврдат можностите за подобрување на состојбите;
Воспоставување на информациски систем за управување со енергијата (ИСУЕ);
Разработка и спроведување на утврдените мерки за подобрување на енергетската
ефикасност.

Овие точки треба да се сфатат како интегрирана целина, како што е илустрирано на
Сл.4.1.12.

1
Развој и спроведување
на проекти
(утврдени мерки)
за подобрување на
енергетската ефикасност

Развој и усвојување на
енергетска политика и план
за нејзино спроведување

5

2

Едукација и
подигање на свеста
за енергијата, ЕЕ и
управувањето
со енергијата

СУЕ

Воспоставување на
информациски систем
за управување со
енергијата (ИСУЕ)

4

3

Енергетски контроли
(дефинирање на
потрошувачката на
енергија и утврдување
на можностите за
подобрување
на состојбите)

Сл.4.1.12. - Интегрирање на целините во процесот на управување со енергијата
Едукацијата на вработените е од исклучителна важност. Персоналот на оперативно ниво
мора да е запознат со потрошувачката на енергија, потребата да се зголеми ефикасноста при
потрошувачката и начините како тоа да се постигне. Преку работилници и предавања треба да се
подигне свеста на вработените и да им се укаже на фактот дека и тие самите, со нивното
однесување влијаат на потрошувачката на енергија, а со тоа и на животната средина. Особено е
важно лицата задолжени за управување со енергијата (тимот за енергетска ефикасност)
да бидат запознаени со оваа проблематика и да имаат соодветни знаења со помош на кои ќе може
да спроведуваат квалитетни советувања поврзани со енергијата, како на нивните колеги, така и на
граѓанскиот сектор.
Систематското управување со енергијата е континуиран процес - СУЕ не е проект кој има
свој животен век, туку тој станува составен дел на процесите во еден објект, институција, град или
општина.
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4.1.2. Алатки за следење и анализа на потрошувачката на енергија
Информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ) овозможува следење и
анализа на потрошувачката на енегија. Тој е одлична алатка која на лицата кои го користат им
овозможува пратење на состојбата и донесувањето на одлуки поврзани со управувањето со
енергијата.
Нивото на развој кое денес го имаат информатичките технологии и нивната се поголема
распространетост и користење, овозможува нивна примена како суштинска поддршка на
информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ), со што уште повеќе се потенцираат
сите позитивни страни кои тој ги има во рамките на систематското управување со енергијата.
Информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ) содржи база на податоци
каде се наоѓаат:
 Општи информации за зградата, вклучително: име на зградата, локација, намена,
идентификационен број на зградата, година на изградба, година на последната
реконструкција, контакт со одговорното лице, број на катови, бројот на смени во еден
ден, бројот на работни дена од седмицата, бројот на работни денови во година.
 Градежни карактеристики на зградата, кои ги опишуваат сите важни
конструктивни делови на зградата и тоа според составот, вкупната дебелина,
дебелината на изолацијата, и забелешки поврзани со состојбата на зградата. Деловите
од конструкцијата кои се вклучени се: надворешен ѕид, надворешен ѕид со облога за
вентилирање, ѕид помеѓу простори кои се греат кај различни корисници, ѕид кон
простории кои не се греат, надворешен ѕид на земја, подот , меѓукатната конструкција
што ги дели просториите на различни корисници, меѓукатната конструкција помеѓу
простории на ист корисник, под над негреани простории, плафонот кон негреаниот
таван, плафонот кон надворешниот простор, рамен и кос покрив над просторија која се
грее, рамен и кос покрив со слој на воздух кој се вентилира, прозорци, балконски врати
и кровни прозорци, надворешна врата, заштита од сончево зрачење, спортска сала
(повеќенаменски простор).
 Енергетски карактеристики на зградата кои вклучуваат:
2
- Греење: начин на греење, површина на делот од зградата кој се грее [m ],
3
волумен на делот од зградата кој се грее [m ], вкупна корисна површина на
зградата [m2], учество на вкупната површина на прозореците во вкупната
површина на фасада [m2/m2], референтна просечна надворешна
температура на амбиентниот воздух во текот на грејната сезона [°C],
референтна внатрешна температура на воздухот во просторијата во текот
на грејната сезона [°C], степен-ден за греење [°C-ден], вкупно инсталиран
капацитет на системот за греење [kW], референтна годишна потреба од
топлинска енергија за греење [kWh/годишно];
- Ладење: начин на ладење на просториите, површината на делот од
зградата кој се лади [m2], волумен во делот од зградата кој се лади [m3],
референтна просечна надворешна температура на амбиентниот воздух во
текот на сезоната на ладење [°C], референтна внатрешна температура на
воздухот во просторијата во текот на сезоната на ладење [°C], референтен
број на денови во текот на годината во кои просториите се ладат, степенден за ладење [°C-ден], вкупно инсталиран капацитет на системот за
ладење [kW], референтна годишна потреба од енергија за ладење
[kWh/годишно];
- Вентилација: начин за вентилација на просториите, кои објекти се
вентилираат (целата зграда, кујната, спортската сала,...), волумен на објект
кој се вентилира [m3], вкупно инсталиран капацитет на системот за
вентилација [kW], референтна годишна потреба од енергија за вентилација
[kWh/годишно];
- Подготовка на топла вода за санитарни потреби: начин на подготовка на
топлата вода за санитарни потреби, референтна температура на
санитарната вода на влез во системот за нејзино загревање [°C],
референтна температура на топлата санитарна вода [°C], референтна
годишна потрошувачка на топла санитарна вода [m3/s], вкупно инсталиран
топлински капацитет на системот за подготовка на топла вода [kW],
референтна годишна потреба од енергија за подготовка на топла санитарна
вода [kWh/годишно];
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Вода за пиење и санитарна вода: систем за снабдување со вода за
пиење, референтна годишна потрошувачка на вода [m3/s];
- Електрична енергија: Вкупен номинален инсталиран капацитет на сите
потрошувачи на електрична енергија [kW], вкупен номинален инсталиран
капацитет на сите електрични грејни тела [kW], вкупен номинален
инсталиран капацитет на осветлувањето [kW], референтен максимален
(вршен) капацитет при потрошувачката [kW], референтна годишна потреба
од електрична енергија [kWh/годишно];
Податоци за месечната потрошувачка на сите енергенси и на вода превземени од
сметките за секој енергенс поединечно;
Податоци за неделната потрошувачка на енергенси која се отчитува секој
Понеделник и Петок и секој први во месецот.

Информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ) обезбедува повеќе начини за
внесување на податоците, и со тоа овозможува примена во различни случаеви. Податоците може
да бидат внесувани во ИСУЕ на следните начини:
 со рачно внесување на податоците од страна на лицата кои имаат административни
овластувања за сите објекти вклучени во ИСУЕ;
 со рачно внесување на податоците од страна на овластени лица од секој од објектите,
со обврска тие внесени податоци да се потврдат од страна на систем
администраторот;
 со внесување, превземање на податоци од Microsoft Excel документ директно во
ИСУЕ;
 со превземање на податоци од системот за автоматско отчитување од секој од
објектите (далечинско отчитување на потрошувачка).
Информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ) е во состојба да ги прифати
податоците на месечно, неделно и дневно ниво, и истите да ги обработува на дневна, неделна,
месечна, годишна и повеќегодишна основа. ИСУЕ обезбедува анализа на податоците и печатење
на неколку различни видови на извештаи. Во зависност од моделот на ИСУЕ, извештаите може да
се печатат на неделно, месечно или годишно и повеќегодишно ниво. Извештаите можат да се
однесуваат за општата потрошувачка на енергија [kWh], или за специфичната потрошувачка на
2
енергија ([kWh/m ], [кWh/ученик], [кWh/пациент], итн.) со прикажување на референтните вредности
за споредба на различните видови на објекти.
Со примена на информацискиот систем за управување со енергијата (ИСУЕ) може да се
добијат следните извештаи:
 Збирна потрошувачка на енергија за сите објекти или само за одредени избрани
објекти кои се внесени во ИСУЕ;
 Потрошувачка на енергија за одреден индивидуален објект (сите енергенси и вода);
 Индивидуална потрошувачка на конкретен енергенс во одреден конкретен објект или
група на објекти.
Интеграциско функционирање на ИСУЕ
Постои можност за создавање на посебни компоненти, одвоени од системот, кои е
замислено да функционираат независно и на тој начин се влошува ефикасноста, што е особено
случај кај локалната самоуправа, чија примарена дејност е услужната. Ефикасната комуникација
зависи од сигурноста и точноста на информациите. Резултат на претходно спомената
дисперзираност на компонентите од системот е создавање на посебни т.н. џебови со информации.
Податоците се собираат и чуваат одделно во различни сектори на градската или
општинската администрација според нивните функционални потреби, додека управувањето со
ефикасноста (вклучувајќи ја и енергетската ефикасност) обично бара истовремено повеќе влезни
податоци од неколку сектори и тие треба да се анализираат истовремено, со цел да се добие
вистинската слика за состојбите.
Разделувањето или фрагментацијата на податоците често доведува до повторување и
дуплирање на работата. Повеќе сектори ги собираат во основа истите податоци на различни
начини, па таквите податоци при анализата создаваат повеќе проблеми отколку што од нив има
корист. Со тоа се зголемува и цената за нивно собирање и обработка и се намалува корисноста на
резултатите од направените анализи. Наместо собирање на податоци и нивна употреба за само
една цел, ИСУЕ се осмислува и изработува така што податоците се собираат еднаш, од еден
систем, а се користат на повеќе локации и/или за да се направат повеќе анализи. Енергетската
ефикасност е само еден аспект на управувањето со ефикасноста и таа треба да се разгледува
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заедно со останатите цели како што се квалитетот, сигурноста, заштита на животната средина,
производите, бројот на услужени клиенти и сл.
Со што се поврзува ИСУЕ и како се управува со него?
Освен разните физички инструменти и уреди кои служат за собирање на податоци, ИСУЕ
во себе мора да содржи и системи за управување, процедурални или изведени во форма на
компјутерски софтвер, со кои се контролира и утврдува дали планираните цели се остваруваат.
Можно е во одредена организација веќе да постојат елементи на ИСУЕ, иако можеби не се
користат за управување со енергетската ефикасност.
Сензорите и инструментите ги вклучуваат уредите за мерење за енергенсите кои се
користат (електрична енергија, гас, нафта, пареа,...), други мерни уреди директно поврзани со
процесите на искористување на енергијата (протокот на работниот медиум при греење, протокот
на воздухот за ладење, итн.), како и уреди за мерење на температурата, притисокот, составот и
други параметри од процесот кои влијаат на искористувањето на енергенсите.
Најдобро е собирањето на податоците да биде автоматизирано и тие да се чуваат во
соодветни бази со податоци, бидејќи со тоа се минимизира можноста од човечка грешка за време
на нивното запишување и пренос, а од друга страна се овозможува и автоматска обработка на тие
податоци. Можно е и рачно собирање на податоците, но денес тоа поретко се користи со оглед на
модерните технологии кои ни овозможуваат појасни, а истовремено и покомплексни анализи на
податоците, речиси во истиот момент кога пристигнуваат нови податоци.
Така, ИСУЕ овозможува следење на податоците, а анализата, оптимизацијата и крајните
одлуки се оставени на корисникот на системот, кој со помош на ИСУЕ располага со информациите
кои се неопходни за да превземе одредена акција.
На места каде имаме голема потрошувачката на енергија, при што постои модерна
инфраструктура за следење и управување, воспоставени се сите можности кои се опишани овде, и
дури и повеќе од тоа. Во мали згради, со неколку канцеларии, не мора да бидат монтирани многу
инструменти кои ќе вршат мерења и системот може да биде поедноставен, мониторингот и
управување може да биде поретко, а анализата на податоците помалку софистицирана.
Во секој случај, информацискиот систем за управување со енергијата треба да се
прилагоди на потребите на корисникот.
Преглед и анализа на постоечките оперативни податоци
Освен обезбедување на тековни информации за моменталната енергетска ефикасност на
објектот, процесот, опремата и машините, системот за управување со енергијата може да се
користи и за анализа на ефикасноста во минатото. За да може тоа да се реализира мора ИСУЕ да
има база на податоци за енергетските мерења и влијателните фактори од минатиот период. Со
помош на современите техники за анализа на податоците може да се проучи:
 што се случило (со преглед на постоечките податоци);
 зошто имаме варијации во потрошувачката на енергија (пронаоѓање на објаснување за
варијациите во енергетската ефикасност на потрошувачката);
 кои објекти, погони, уреди или центри на потрошувачка на енергијата (ЦПЕ) создаваат
најголем трошок (преглед на користењето, цените и трошоците).
Со помош на ваквите анализи, инженерите и другите одговорни лица може да го подобрат
своето разбирање на енергетската ефикасност, што доведува и до избор на подобри решенија.
Поддршка на одлучувањето
Таму каде што постојат отворени прашања во врска со понатамошно делување врз
процесите, треба да постои информатичка поддршка за изработка на брзи анализи, која може да
се оствари преку воспоставениот ИСУЕ, кој може да обезбеди податоци од кои се генерираат
информации кои се неопходни за понатамошно делување, почнувајќи од обичен водич низ
постапките, па се до софистицирани графикони и анализи.
Многу често самото обрнување внимание или предупредување на одговорниот персонал и
градската администрација за слабата ефикасност е доволен поттик за нивно брзо делување.
Одговорниот персонал обично има доволно искуство за да ја разбере потребата за поефикасна
потрошувачка на енергија и превземање на соодветни активности. Од друга страна, можеби
персоналот нема доволно знаење, искуство или време за спроведување на анализи.
Знаењето кое се генерира од овие податоци може да биде:
 експертско (од системите засновани на експертиза или образование);
 врз основа на искуството добиено од анализата на податоците (од истражувањето на
податоците ).
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Во случај да се јави потреба, или кај напредно изведените системи освен следење на
состојбата и на другите основни функции, ИСУЕ може да има одредени карактеристики на
интелигентните системи, и да му укажува на операторот како да постапи за да го доближи
процесот до оптимални услови (Табела 4.1.2.).
Табела 4.1.2. - Пример-екран кај операторот во еден комплексен систем за поддршка во
одлучувањето со користење на најдобрите практики

Оптимални погонски услови
Климатизација на воздухот во работните простории
Моментален погон : 11/22/07 10:10 до 10:20 11/22/07
За да се постигнат оптимални услови:
o Подигнување на регулиранaтa температура зa 1 [°C]
o Намалување на протокот на разладниот медиум за 10%
o Зголемување на брзината на вентилаторот
Промените да се реализираат со помош на системот за регулација.
Во случај на прашања, ве молиме контактирајте ја телефонски Службата за одржување.
Известување за ефикасноста на искористувањето на енергијата
Освен следењето и известувањето на задолжениот персонал за работата на системот,
ИСУЕ може и треба да обезбеди информации за потрошувачката на енергијата до раководните
структури на организацијата, директорите и менаџерите, инженерите и останатиот персонал.
Целта е да се обезбеди оптимално користење на ресурсите, и да се распределат одговорностите
за постигнување на саканите цели. Ова е многу важен дел од процесот на управување со
енергијата кој обезбедува превземање на соодветни мерки – да се има вистинската информација
во вистинско време е предуслов за ефективно и ефикасно делување.
Идентификација и планирање на спроведувањето на проекти за подобрување на
енергетската ефикасност
ИСУЕ дава преглед на податоците и индикаторите на ефикасноста. Со анализа на
податоците се доаѓа до заклучоци за поединечни подобрувања. Овие подобрувања често може да
се извршат со многу мали вложувања и се особено привлечни, бидејќи брзо може да обезбедат
враќање на инвестицијата во проектите за зголемување на енергетска ефикасност при
потрошувачката на енергијата, па дури и да обезбедат дополнителни финансиски средства.
Податоците кои се достапни од правилно поставениот ИСУЕ може да бидат искористени во
отстранување на бариерите кои се поставуваат како пред реализацијата на енергетските проекти,
така и при оценувањето на подобрувањата и при оправдувањето на инвестициите во енергетскиот
сектор.
Поддршка при подготовката на буџетот за трошоците за енергија
ИСУЕ обезбедува информации кои можат да послужат како влезни податоци во
подготовката на годишниот буџет. Односот помеѓу услугата и потрошувачката на енергија може да
се користи за да се процени идното производство, како и за планирање на идните потрошувачка
на енергија. Исто така, ИСУЕ, може да ја прикаже распределбата на користената енергија и цената
по единица услуга, оддел или зграда со цел да може:
 сметководствено подобро да се следат трошоците за енергија;
 да се утврди вистинскиот трошок за потребната енергијата, на пример, за да се
произведе одреден производ или,
 да се разбере влијанието на одредени активности врз трошоците за енергија по
единица мерка, како што се услужени клиенти, обработени барања, количина на
произведени парчиња од некој дел, итн.

18

4.1.3. Набавка на енергија - тарифни системи и цени, достапност на енергенсите на локацијата
Во текот на спроведувањето на општата енергетска контрола потребно е да се направи
анализа на тарифните системи и цените според кои во одредена анализирана зграда се набавува
енергијата и водата. Многу често во овој сегмент постои значителен потенцијал за подобрување
на ефикасноста, особено во поголемите објекти. Исто така, потребно е да се нагласи дека во оваа
област повеќе станува збор за економска отколку за енергетска ефикасност. Како за пример,
промените во тарифниот модел според кој се набавува и превзема електричната енергија не значи
заштеда на енергија, туку само заштеда на финансиски средства.
На Слика 4.1.13. дадени се неопходните влезни параметри и очекуваните резултати од
анализата на системот за набавка на енергија. Цените и применливите тарифи за електрична
енергија, топлинска енергија, нафта и нафтени деривати и природен гас во Македонија ги
пропишува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, и сите информации
во врска со оваа проблематика може да се добијат од интернет страната на агенцијата
(http://www.erc.org.mk).
ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ



Договори со постоечките
снабдувачи со енергија



Енергеси кои се достапни
на локацијата



Цени на енергесите кои се
достапни на локацијата



Сметки за потрошените
енергенси

РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗАТА
АНАЛИЗА НА
НАЧИНОТ НА
НАБАВУВАЊЕ НА
ЕНЕРГИЈАТА,
ТАРИФИТЕ И
ЦЕНИТЕ



Проверена е исплатливоста на
снабдувањето со енергија од
избраните снабдувачи



Подобрени се условите во
договорот со постоечките
снабдувачи со енергија, тарифи и
цени



Замена на енергенсите – премин
на поефтин извор, на пр.,
природен гас наместо нафта



Можност за користење на
сопствениот отпад како извор за
добивање на енергија – биомаса



Можност за користење на
отпадната топлина

Сл.4.1.13. - Елементи од системот за набавка на енергија кои се анализираат
4.1.3.1. Замена на енергенсите
Во голем број на системи за греење, особено во постарите објекти, се уште се користи
мазутот или нафтата како извор на енергија. Денес многу поретко може да се најдат системи кои
користат јаглен, иако и таа можноста не треба да биде исклучена, а исто така, и греењето на
објектите со електрична енергија е посебно неповолна форма на греење од аспект на ефикасното
користење на енергенсите.
Претходно споменатите системи не само што не се енергетски ефикасни, туку имаат и
негативно влијание врз животната средина Тие особено придонесуваат кон локалното загадување
на воздухот поради емисиите на сулфур диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), честички и јаглерод
диоксид (СО2). Поради тоа пожелно е овие енергенси да бидат заменети со енергенси кои имаат
пониска содржина на сулфур и јаглерод. Како најпогодни извор на енергија се наметнува
природниот гас. Секако доколку објектот е на локација каде има можност да се приклучи на
гасовод, пожелно е системот за греење да се прилагоди на природен гас. Сепак, доколку таков
гасоводот не е на располагање, можни се и други решенија. Првенствено ова се однесува на
употреба на течен нафтен гас (ТНГ). Течниот нафтен гас може да се чува во мали надземни или
подземни резервоари кои се поставуваат во близина на објектот и со цевководен систем се
доведува до различните уреди кои се сместени во него. Исто така, треба да се истакне дека
користењето на гас за греење е најисплатлива опција.
Покрај тоа, треба да се процени и можноста за користење на обновливи извори на
енергија, особено кога се прават некои поголеми реконструкции на објектот, и кога постои можност
ваквите системи да бидат квалитетно интегрирани во новото конструктивно решение на зградата.
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Во склоп со погоре наведеното во продолжение направена е анализа на можноста за
замена на енергенсот за производство на топлинска енергија на одредена локација, на пример,
природен гас наместо електрична енергија.
o

Моментален статус
 За производство на топлинска енергија за греење и подготовка на топла вода за
санитарни потреби се користи електрична енергија.
 Годишната потрошувачка на електрична енергија за греење и подготовка на топла вода
за санитарни потреби изнесува Eel.en. = 890.010 [kWh/годишно].
 Цевниот развод и грејните тела се во добра состојба, реконструирани пред две години,
а радијаторите имаат термостатски вентили.
 Со развојот на инфраструктурата на локацијата стана достапен за користење и
природниот гас.
 Постојната котлара според карактеристиките не ги исполнува барањата на
Правилникот за техничките стандарди за проектирање, изградба, функционирање и
одржување на котларите на гас (Службен весник СФРЈ 10/1990 и 52/1990).

o

Опис на превземените мерки
 Воведување на природен гас наместо електрична енергија како енергенс за
производство на топлинска енергија.

Потребни инвестиции
Врз основа на добиените понуди од потенцијалните изведувачи на работите определена е
висината на потребните инвестиции во износ од вкупно 13.530.000,00 денари.
Во оваа сума вклучени се следните инвестициски ставки:
 Мерно-редукциона станица (MRS).
 Електромашинска опрема во котларата (котел, пламеник, циркулациони пумпи,
мешачки вентил, приклучок за гасот, елементи за оџакот итн.) заедно со трошоците за
демонтажа на старата и монтажа на новата машинска опрема.
 Надворешна гасоводна мрежа.
 Внатрешната гасоводна мрежа.
 Потребни градежни работи и реконструкции.
 Проекти за мерно-редукционата станица, гасоводната мрежа, котларата.
o

o

Претпоставки за изведба на пресметката
 Енергетската вредност на природен гас достапен на локацијата е 33.338,35 [kJ/m3].
 Вградениот котел е со инсталиран капацитет од 400 [kW].
 Потрошената топлинска енергија не зависи од енергенсот кој се користи, топлинската
енергија која што треба да се обезбеди од страна на природниот гас е еднаква на
топлинската енергија која се обезбедува од електричната енергија т.е. Eel.en. = Ep.g.., под
услов факторот на конверзија на електричната енергија во топлинска да е 1 т.е. 1 [kWh]
ел. енергија = 1 [kWh] топлинска енергија (Табела 3.6.2., Еуростат).
 Земена е во предвид претпоставката дека долгорочно цената на природниот гас ќе се
одржува на моменталното ниво од 28,8 [денари/m3], со вклучено ДДВ, односно 3,11
[денари/kWh].
 За цена на електричната енергија е земена цената за домаќинства при еднотарифно
мерење во вкупен износ од 5,1 [денари/kWh], со вклучена ангажирана моќност и ДДВ.

o

Заштеди


Заштеди во топлинска енергија (SE):
SE = 0 (Потрошената топлинска енергија не зависи од енергенсот кој се користи).



Заштеда во финансиски средства (SN):
SN = Трошоци за електрична енергија (Tel.en.) – Трошоци за природен гас (Tp.p.)
SN = Eel.en. × 5,1 [денари/kWh] – Ep.g. × 3,11 [денари/kWh] = 1.771.120,00 [денари/год.].

Намалување на емисиите на CO2 (SEМ):
SEМ = емисии на CO2 при употреба на електрична енергија - емисии CO2 при употреба
на природен гас = 302,6 t CO2 годишно.
Како релевантни коефициенти на емисија на CO2 се земени следните: 0,617 [kg/kWh] за
електрична енергија добиена од комбинирани извори и 0,277 [kg/kWh] за природен гас
(Табела 3.6.4.).




Период на враќање на инвестицијата: 7,6 години.
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4.1.4. Оценка на потенцијалот за подобрување на енергетската ефикасност преку воведување на
систем за управување со енергијата
4.1.4.1. Управување со енергијата
Искуството покажува дека само со воспоставување на системско управување со енергијата
(СУЕ) и овластување на одговорно лице задолжено за енергетика, може да се постигне заштеда
од 10% од вкупните годишни трошоци за енергија. При тоа треба да се има на ум дека за
спроведување на оваа мерка за енергетска ефикасност речиси и да не се потребни дополнителни
инвестиции.
Со излегувањето на отворениот пазар за набавка на електрична енергија може да се случи
да државните и локалните претпријатија често даваат непотребно голема сума на пари, на
пример, за неправилно договорената ангажирана моќност. Тие износи може често да надминуваат
повеќе илјади евра со што се потврдува потенцијалот за заштеда на енергија преку чисто
административни или организациски промени, без воопшто да се инвестираат средства во
одредени технички мерки.
Под оваа мерка се подразбира и анализа на однесувањето на вработените кое влијае на
потрошувачката на енергија и вода во разгледуваниот објект. Исто така, потребно е да се добијат
податоци за постоечкото нивото на информираност на вработените за потребата од управување
со енергијата, како и за степенот на нивна мотивација за спроведување на мерките за
зголемување на енергетската ефикасност. Резултатите од ваквата анализа се влезни податоци за
создавање на тематски семинари и работилници за вработените.
4.1.4.2. Управување со водите
Во објектите на државните претпријатија водата првенствено се користи за санитарни
потреби како топла и ладна вода, и за потреби во кујните и рестораните. Особено во постари
згради, какви и што се повеќето згради под ингеренции на општините и државата, состојбата со
водоводните инсталации е многу лоша, па и несаканите испусти на вода се многу честа појава.
Поради непостоење на систем за следење на потрошувачката на вода, испустите на вода не се
забележуваат и по неколку месеци, што резултира со значително поголема потрошувачка на вода,
која е се подрагоцен и поскап ресурс, а со тоа и со поголеми трошоци. Овој проблем е забележан
во објектите каде што се следи потрошувачката, каде што поголеми испусти не се воочени дури и
по неколку месеци откако настанале. Понатаму, многу често се присутни испусти на вода и кај
санитарните јазли. Искуствата покажуваат дека со реконструкција на водоводната мрежа и
санитарните јазли и со системска грижа и контрола на потрошувачката на вода, таа може да се
намали и до 70%.
Денес, кога свежата вода за пиење е се поголем проблем ширум светот, и кога нејзината
цена се повеќе расте, никој веќе не може да си го дозволи луксузот несовесно да ја троши.
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4.1.4.3. Примери на одлуки за воведување на СУЕ во глобала и СУЕ во зградата
Управување со енергијата - општо
• Именување на координатор за енергија и отворање на Канцеларија за управување со
енергијата, во зависност од износот на месечните сметки за енергија и енергенси.
Некои локални самоуправи како "непишано правило", назначуваат еден раководител за
енергија, за секој милион евра потрошени за енергија.
• Се следи и мери потрошувачката на енергија во сите јавни згради, во секоја одделно.
Поголемите згради се следат на дневна основа, а помалите на неделна основа.
• Потребно е да им се обезбеди пристап до податоците за потрошувачката на енергија и
на граѓаните (или барем на надворешните набљудувачи, како што е здружението на
инженери), за да служат како водич за пошироката заедница.
• Да се осигура дека персоналот одговорен за зградите (служби за одржување,
безбедност, чистење) се свесни за програмата за управување со енергијата и потребните
мерки за да се постигне заштеда на енергија.
• Покренување на интерна кампања за информирање, која ќе ја покаже важноста на
енергетиката - периодично да се дебатира за мерките и нивната примена (греење,
осветлување, исклучување на електричните уреди и компјутерите итн.).
• Формирање на посебна буџетска ставка за инвестиции во проекти за енергетска
ефикасност.
• Воспоставување на програма, која ќе гарантира дека дел или сите финансиски средства
кои произлегуваат од заштедата на енергија ќе бидат реинвестирани во други мерки на
одржливо користење на енергијата.

Управување со енергијата во зградите
• Зградите во сопственост на градот треба да подлежат на енергетски контроли, врз
основа на кои ќе се идентификуваат потенцијалните инвестиции.
• Мерење на потрошувачката на енергија во сите јавни згради.
• Користење на обновливи извори на енергија и когенеративно производство
(истовремено производство на електрична и топлинска енергија) во зградите во
сопственост на градот.
• Преглед на постојните договори за снабдување со енергија, со осврт на "зелената"
енергија (произведена од чисти извори како што е на пример ветерот).
• Развој на локални стандарди за изградба, експлоатација и реновирање на постројките,
со одобрение од одговорните одбори на локално ниво.
• Користење на најдобрите достапни енергетски стандарди при реновирањето на јавните
згради.
• Користење на стандарди кај новите згради кои обезбедуваат штедење на енергијата.
• Поставување на стандарди за одржлива градба за новите и реновираните згради.
• Користење на соодветни економски алатки за финансирање на мерките за енергетска
ефикасност, како што се договори на финансиските услови во кои ќе биде земена во
предвид енергетската ефикасност на испорачаните производи или услуги, и револвинг
фондовите.
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4.1.4.4. Примери на управување со енергијата во различни сегменти и делови во светот
Пример 1: Штутгарт (Германија) – Револвинг фонд, топлинска изолација
Градот Штутгарт (Германија) користи револвинг фонд за инвестиции во мерки за
енергетска ефикасност. Одделот за енергетика на градската управа ги плаќа почетните
инвестициски трошоци, а другите градски оддели или институции ги враќаат останатите
инвестициски трошоци врз основа на годишните финансиски заштеди кои ги остваруваат со
примената на мерките за енергетска ефикасност.
На пример, ако инвестициските трошоци за топлинска изолација на училишниот
покрив изнесуваат 20.000 [евра], нив ги плаќа Одделот за енергетика, а училиштето го враќа
износот на заштедата за секоја година, која за овој проект, за покривот на училиштето,
изнесува 4.000 [евра/годишно] (заштеда во греењето). За пет години инвестицијата е целосно
исплатена, а со вака собраните пари може да се направат нови инвестиции во мерки за
енергетска ефикасност.
Пример 2: ЛИЛ (Франција) – Штедливи светилки
Осветлувањето (внатрешното и јавното, надворешеното) е голем дел од вкупните
трошоци за енергија во градовите. Во оваа област значителни се можностите за заштеди во
трошоците за капитални инвестиции и одржување. Енергетски ефикасните светилки може да
траат и до 15 пати подолго отколку класичните светилки, а во повеќето случаи периодот на
враќање на инвестициите е помал од шест години, што ја прави оваа инвестиција атрактивна и
исплатлива.
На пример, за живина светилка од 125 [W] вкупниот годишен трошок изнесува околу
53,33 [евра/годишно], во споредба со 33 [евра/годишно], колку што се трошоците за натриум
светилката од 70 [W], која има ист светлосен спектар и интензитет. Така, просечната заштеда е
околу 20 [евра/годишно], по сијалица. Доколку оваа разлика се помножи со неколку илјади
светилки во градот (па дури и стотици илјади), ќе се воочат големите можности за
финансиска заштеда. Живините светилки, и покрај фактот дека се за 10 [евра] поевтини од
енергетски ефикасните натриум светилки, сепак тие се поскапи за одржување, а и брзо се
расипуваат и прегоруваат и треба да се менува . Исто така, тие трошат и повеќе електрична
енергија од натриум светилките.
Градот Лил во Франција неодамна формираше канцеларија која ќе ги едуцира лицата
задолжени за јавни набавки во градската администрација за начините и можностите за
пронаоѓање на производи и услуги, кои имаат минимално влијание врз животната средина.
При тоа еден од шесте главни приоритети е делот на јавното осветлување .
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Пример 3: Лестер (Англија) – Намалување на потрошувачката на енергија и на
емисијата на СО2
Градскиот совет на градот Лестер во Англија, со население од 280.000 жители, во 1990
година си постави стратешка цел - да се намали потрошувачката на енергија и емисијата на
СО2 за 50% до 2025 година. Воспоставен бил систем за следење на потрошувачката на
енергијата во градот врз основа на мерења со интелигентни системи, кои податоците за
потрошувачката на енергија ги праќаат до централната канцеларија на Градскиот совет на
секои 30 минути од сите јавни објекти, како и од неколку мали и средни претпријатија во
градот. Целта беше да се покажат и докажат придобивките од следењето и контролата на
потрошувачката на енергија во реално време.
Трошоците за воспоставување на овој систем изнесувале во просек околу 4.500 [евра]
по зграда, со дополнителни трошоци за софтверот и персоналот. На ова сума треба да и се
додадат и годишните трошоци за одржување на мерните инструменти и техничкото одржување
на системот. Иако трошоците се релативно високи, градскиот совет на Лестер го смета
системот за многу исплатлив. Временскиот период на поврат на инвестицијата се проценува на
околу пет години. Почетните заштеди многу брзо беа евидентирани, затоа што претходното
регулирање на потрошувачката на вода и гас беше многу грубо и неефикасно. Понатамошното
следење на податоците овозможило дополнителни заштеди, бидејќи сите лица во зградите
можеа да ја следат моментната состојба, па многу брзо кај нив се создаде свест и позитивен
став кон трошењето на енергијата.

Пример 4: Стокхолм ( Шведска) - Еколошки чисти возила
Стокхолм во Шведска повеќе од 10 години ја промовира употребата на возила со ниска
емисија на гасови. Денес, речиси половина од возниот парк на градот е составен од "еколошки
чисти возила", а 1 % од продадените автомобили во Стокхолм се електрични автомобили.
Целта на Стокхолм е зголемување на употребата на биогоривата, но, исто така, и
промоција на "еколошки чистите возила". Стокхолм за 2006 година си постави и ја оствари
поставената цел, односно, 4% од продадените возила во градот биле "еколошки чисти возила",
потоа 60% од службените возила на градот биле "еколошки чисти возила", од кои повеќе од
80% користеле биогорива.
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