
 

 

 

А Г Е Н Д А 

ЗА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: 

ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ СТАПИ НА СИЛА – КАКО  

ДА ОДГОВОРИТЕ НА ВАШИТЕ ОБВРСКИ, НО И ДА ЗАШТЕДИТЕ? 

 (6 МАРТ 2020 ВО „PARK HOTEL & SPA“ – СКОПЈЕ) 

 

09.45–10.00  Пристигнување и регистрација на учесниците 

10.00–11.00  ОБВРСКИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

❖ Кои се обврските за единиците на локалната самоуправа? 

❖ Кои се обврските за големите трговци? 

❖ Кои се обврските за јавниот сектор? 

❖ Како е инкорпорирана енергетската ефикасност во јавните набавки? 

❖ Во кои случаи е задолжителна енергетската контрола? Кога сте ослободени од 

енергетска контрола? 

❖ Прекршочните одредби предвидуваат казни до 10.000 евра за правното лице и до 

1.000 евра за одговорните во правното лице. 

Прашања и дискусија. 

11.00–11.30  Кафе-пауза 

11.30–12.30 СУБЈЕКТИТЕ СО ИМПЛЕМЕНТИРАН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА (ISO 

50001) НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 

❖ Како самите да воспоставите систем за управување со енергија EnMS? 
❖ Следење клучни енергетски индикатори со помош на алатките од EnMS 

(креирање модел, ажурирање, анализа на трендовите). 
❖ Зошто е важен ISO 50001 во напорите да остварите заштеди во трошоците за 

енергија?  

Прашања и дискусија. 
 
12.30–13.30  Пауза за ручек  

13.30–14.30 ПРИМЕРИ НА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ МЕРКИ 

Разгледување практични примери на енергетски ефикасни мерки со цел: 

- утврдување на приоритетите, придобивките и инвестициските трошоци во 

имплементацијата на мерки за енергетска ефикасност 

- определување на најниска енергетска класа во техничките спецификации кај 

јавните набавки 

- градење кадровски капацитети за самостојно извршување на енергетските 

контроли 
 

14.30–15.00 ЗАВРШНИ СОГЛЕДУВАЊА

https://parkhotel.mk/


 

 

 

 

ПРЕДАВАЧИ 

• Даниела Младеновска, д-р по технички науки, UNIDO квалификуван експерт за 

системи за управување со енергија (EnMS). Национален тренер во програмата за обука 

на европски енергетски менаџери EUREM, со 20 годишно работно искуство како 

инженер во енергетскиот сектор. Ангажирана е како насловен доцент на Техничкиот 

факултет при универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

• Горан Танчевски, м-р по машински науки (дипл. машински инженер и 

дипломиран инженер технолог), UNIDO квалификуван експерт за системи за 

управување со енергија (EnMS). Национален тренер во програмата за обука на 

европски енергетски менаџери EUREM. Консултант во областа на енергетската 
ефикасност, оптимизација на системи за пареа и оптимизација на системи за 

компримиран воздух.  

https://www.energymanager.eu/
https://www.energymanager.eu/

