
 
  

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
2022 

Реализирани активности 

ЗДРУЖЕНИЕ МАЦЕФ  
ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 



Содржина 
 
I. За МАЦЕФ ............................................................................................................................. 2 
II. Реализирани активности и проекти ................................................................................. 3 

2.1 Проекти ............................................................................................................................... 3 
2.2 Изработка на стратешки документи за планирање на ЕЕ ................................. 4 
2.3 Образовни услуги и услуги за стручно усовршување ................................................ 5 

 
  



I. За МАЦЕФ 
 
Визијата на Центарот за енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ) е да допринесе 
локално и регионално за одржливиот развој и намалување на климатските промени. 
Мисијата на МАЦЕФ е да ја зголеми енергетската ефикасност и заштитата на животната 
средина преку надградување на човекови капацитети, промоција и примена на мерки, 
совети и експертизи за енергетска ефикасност во соработка со владини институции, 
локални самоуправи, инженери, донаторски организации и екологисти на национално и 
регионално ниво. 
 
МАЦЕФ, основан во декември 2002 година, мулти-дисциплинарно консултантско  
невладино здружение кое нуди интелектуални, технички и услуги реализација на проекти 
во полето на енергетиката, животната средина и одржливиот развој. Центарот ги 
обединува инженерите, финансиерите, екологистите и економистите во заедничка 
активност пред извршните органи на  државата за реализација на ЕЕ мерки  со цел 
ублажување на климатските промени. 
 
МАЦЕФ учествува во креирањето на енергетската политика и планирањето на развојот на 
енергетиката и енергетските ресурси, во развојот и промоцијата на научната мисла во 
доменот на ефикасното користење на ресурсите и изработува стратегии, програми и 
акциони планови за енергетска ефикасност во единиците за локална самоуправа и 
пошироко. Се стреми индустријата да стане поконкурентна преку анализа на податоците за 
користење на ресурси и предлагање на мерки за енергетска ефикасност. 
  



II. Реализирани активности и проекти 
 
2022 ра е прва година на постковид, кога малку заживеа стопанството и  животот се врати 
колку толку во нормален колосек. И ни се случи војната во Украина со сите свои ужаси и 
последици. Колку да не потсети дека секогаш може да биде полошо. 
 
Сите цени отидоа нагоре, ама највеќе поскапеа горивата и суровините. И наеднаш цел свет 
почна да збори за енергетска ефикасност и примена на обновливи извори на енергија. 
 
Отпочнат процес за акредитација на лабораторија според стандардот МКС ИСО 17025. 
МАЦЕФ стана член на техничкиот комитет при ИСРМ. 
 
2.1 Проекти 

 
2.1.1 Проценка на потенцијалот за примена на  Климатски неутрални технологии во 
индустријата - УНИДО 
 

Климатски неутрални технологии во индустријата – состојби и  идни планови во средните 
и големите фирми,  се проведува во рамки на проектот „Catalyzing market transformation for 
industrial energy efficiency and accelerate investments in best available practices and 
technologies in the Former Yugoslav Republic of Macedonia.” Една од компонентите 
е  изработка на студија за проценка на потенцијалот за примена на  Климатски неутрални 
технологии во индустријата.  Здружението МАЦЕФ – Центар за енергетска ефикасност на 
Македонија ја изработува студијата, по нарачка на УНИДО – Организација за индустриски 
развој при Обединетите нации.  
  
Целта на студијата е да се продлабочат знаењата за постоечките климатски технологии во 
индустријата како и да се даде приоритет на индустриските технолошки приоритети за де-
карбонизација/климатска неутралност. Истражувањето исто така има за цел да ги 
идентификува пречките и поттикнувачите за зголемени и забрзани инвестиции во 
климатските технологии. 
 
2.2.2  Енергетска контрола на винарија ИМАКО Штип финансирано од ЕБОР 
 

1. Студија на ниво на идеен проект за исплатливост за изградба на фотоволатична 
постројка на постоечки покрив од 4000 м2.  

2. Увид во состојба и анализа на потрошувачка на енергија  на системите за 
a.  производство на енергија (парна котлара на нафта),  
b. ладилни системи,  



c. систем за компримиран воздух 
d. пумпни постројки 

со предлог мерки за можно смалување на потрошуавчката на енергија во 
производниот процес. 

3. Енергетска контрола на зградата со издавање на пасош за категоризација на објектот 
во согласност со правилникот за енергетски контроли на згради и Правилникот за 
енергетски карактеристики на згради.  

4. Увид во состојба и проценка за можно користење на отпадна биомаса за 
производство на енергија од вкупно собрано грозје (просечно 20% е отпадна 
биомаса). 

5. Пресметка на специфична и вкупна емисија на СО2 од согорување на фосилни горива 
и од технолошкиот процес. 

6. Дискусија за потенцијалната можност за користење на прочистена отпадна вода, 
како техничка вода за наводнување на лозовите насади кои се во близина. 

 
 
2.2.3  Намалување на енергетската сиромаштија во Град Скопје 
 
 Проектот беше наменет за  социјалните и здравствените работници - психолози и педагози. 
Целта на проектот беше да се начне темата енергетска сиромаштија и да се направи јасна 
дистинкција со социјалната сиромаштија. Во рамки на проектот се одржаа обуки за 
социјални работници, психолози и педагози и отворени денови за средба со граѓаните на 
Град Скопје. Обуките се одржаа во канцеларијата на МАЦЕФ и во тренинг центарот на СОС 
Детско село. За проектот се изработија промотивни материјали:  Прирачник и Флаер. 
 
 

2.2 Изработка на стратешки документи за планирање на ЕЕ 
 

2.2.1 Изработка на програма за енергетска ефикасност на општина Долнени 
 
Програмата за енергетска ефикасност на општина Долнени се реализираше неколку 
месеци при што се изврши теренска посета на сите објекти под управа на општината. 
Паралелно беа  прибирани потребните податоци за да се утврди потрошувачката на 
енергија. Со оваа програма беа опфатени 25 објекти, со што се одреди потенцијалот за 
заштеда преку примена на мерки за ЕЕ. Програмата е во фаза на одобрување од АЕРМ и од 
страната на Советот на општина Богданци. 
 
2.2.2 Изработка на програма за енергетска ефикасност на општина Илинден 
 



Програмата за енергетска ефикасност на општина Илинден се реализираше неколку 
месеци при што се изврши теренска посета на сите објекти под управа на општината. 
Паралелно беа  прибирани потребните податоци за да се утврди потрошувачката на 
енергија.. Со оваа програма беа опфатени 30 објекти. На основа на фактичката состојба се 
изврши проценка на потенцијалот за заштеда преку примена на мерки за ЕЕ. Програмата е 
во фаза на одобрување од АЕРМ и од страната на Советот на општина Илинден. 
 
 
 2.2.3 Изработка на Програма за енергетска ефикасност на општина Гази Баба 
 
Програмата за енергетска ефикасност на општина Гази Баба се реализираше неколку 
месеци при што се изврши теренска посета на сите објекти под управа на општината. 
Паралелно беа  прибирани потребните податоци за да се утврди потрошувачката на 
енергија. Со оваа програма беа опфатени 28 објекти. На основа на фактичката состојба се 
изврши проценка на потенцијалот за заштеда преку примена на мерки за ЕЕ. Програмата е 
во фаза на одобрување од АЕРМ и од страната на Советот на општина Гази Баба. 
 
2.2.4 Изработка на ЛЕАП општина Демир Капија 
 
Локален Еколошки Акциски План (ЛЕАП)  за Општина Демир Капија претставува стратешки 
документ и е законска обврска за секоја општина. Во документот се опфатени сите сектори 
од општината (објекти, транспорт, индустрија, население, туризам и др.) кои влијаат врз 
заштитата на животната средина. Беше направена анкета online и теренска, беше 
организирана фокус група со претставници од бизнис заедницата, јавните претпријатија и 
локалната самоуправа. Во документот беа предложени повеќе од 30 мерки за 
подобрување на животната средина во согласност со донесените  заклучоци од анкетата и 
фокус групата. 
 
2.3 Образовни услуги и услуги за стручно усовршување 
 

2.3.1 Обуки за консултанти на АПП 
 
Обуките со назив „Зголемување на конкурентноста на МСП“ имаа за цел да споделат со 
консултантите искуства за заштита на животната средина, и кружна економија, на таа 
основа да предложат на МСП остварување на конкурентна предност. Обуките беа 
реализирани во Скопје, Охрид и Тетово. На обуките земаа учество 78 слушатели. Обуките 
ги изведуваа универзитетски професори и претприемачи во полето на енергетика и заштита 
на животна средина, меѓу кои проф. др. Филип Иванов и м-р Македонка Димитрова. Оваа 



обука беше реализирана како договорна обврска помеѓу МАЦЕФ и Агенцијата за поддршка 
на претприемништвото. 
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