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Кампања за штедење ма енергија наменета за мали и средни претпријатија и претпријатија -
големи потрошувачи на енергија 

1. Општи информации 
 

Општи информации 

Име на компанијата  

Адреса   

Основна дејност  

Генерален директор/Управител 

Име и Презиме  

Телефон  

Електронска адреса  

Пополнил 

Име и Презиме  

Позиција  

Телефон  

Електронска адреса  

Лице одговорно за енергија 

Име и Презиме  

Позиција  

Телефон  

Електронска адреса  

 

2. Информации за објектот 
 

 

 

Информации за објектот 

Назив на објектот   

Намена на објектот (на пр.: хотел, канцеларија, 
магацин, работилница...) 

  

Година на изградба на објектот   

Вкупна градежна површина  (ширина x должина)    m2 

Вкупна градежна висина на објектот   m 

Вкупен греен волумен   m3 

      Греен волумен на просториите (соби, 
  m3 

      канцеларии ...) 

      Греен волумен на ходници, тоалети и 
  m3 

      скалила 

Катови   Број 

НАПОМЕНА: ПОПОЛНЕТЕ ПО ЕДНА ТАБЕЛА ЗА СЕКОЈ ОБЈЕКТ КОЈ 
САКАТЕ ДА БИДЕ ВКЛУЧЕН ВО ПРОЕКТОТ 
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Елементи на обвивката на објектот 

Покрив 

Вкупна површина:   m2 

Материјал (ако постојат повеќе слоеви на покривот на 
објектот, да се наведе материјалот и дебелината на 
секој поединечен слој): 

  cm 

Тип на покрив (кос или рамен)   / 

Под на објектот 

Вкупна површина:   m2 

Материјал (ако постојат повеќе слоеви на подот на 
објектот, да се наведе материјалот и дебелината на 
секој поединечен слој): 

  сm 

Тип на под   / 

Податоци за надворешни ѕидови, прозорци и врати 

Конструкција на надворешни ѕидови 

Пример:  
Прв слој-малтер 10 
mm 
Втор слој-цигли 250 
mm 

Топлинска изолација 
Пример: 
Да, надворешна 
изолација од 50 mm 
(минерална волна)  

Конструкција на надворешниот ѕид Ѕ1   

Конструкција на надворешниот ѕид Ѕ2   

Конструкција на надворешниот ѕид Ѕ3   

Конструкција на надворешниот ѕид Ѕ4   

Конструкција на надворешниот ѕид Ѕ5   

Површина на надворешниот ѕид според страната на 
свет 

Исток Запад Север Југ 

Надворешниот ѕид Ѕ1 (должина х висина) m2         

Надворешниот ѕид Ѕ2 (должина х висина) m2         

Надворешниот ѕид Ѕ3 (должина х висина) m2         

Надворешниот ѕид Ѕ4 (должина х висина) m2     

Надворешниот ѕид Ѕ5 (должина х висина) m2     

Прозорци 

Тип 1 (да се наведе типот на застаклувањето и 
материјалот на рамката) 

 

Тип 2 (да се наведе типот на застаклувањето и 
материјалот на рамката) 

 

Тип 3 (да се наведе типот на застаклувањето и 
материјалот на рамката) 

 

Тип 4 (да се наведе типот на застаклувањето и 
материјалот на рамката) 

 

Поделба на прозорците според бројот и површината Исток Запад Север Југ 
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во однос на страната на светот 

Тип 1  (да се наведе бројот на прозорците)               

површина на Тип 1 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Тип 2  (да се наведе бројот на прозорците )               

површина на Тип 2 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Тип 3  (да се наведе бројот на прозорците )               

површина на Тип 3 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Тип 4  (да се наведе бројот на прозорците )               

површина на Тип 4 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Надворешни врати 

Тип 1 (да се наведе типот материјалот и дали има 
застаклување) 

 

Тип 2 (да се наведе типот материјалот и дали има 
застаклување) 

 

Тип 3 (да се наведе типот материјалот и дали има 
застаклување) 

 

Тип 4 (да се наведе типот материјалот и дали има 
застаклување) 

 

Поделба на надворешните врати според бројот и 
површината во однос на страната на светот 

Исток Запад Север Југ 

Тип 1  (да се наведе бројот на вратите)               

површина на Тип 1 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Тип 2  (да се наведе бројот на вратите)                 

површина на Тип 2 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Тип 3  (да се наведе бројот на вратите)                 

површина на Тип 3 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Тип 4  (да се наведе бројот на вратите)                 

површина на Тип 4 (да се наведат и димензиите на 
прозорците m x m) 

        

Систем за греење 

Тип на системот за греење   

Дали постои внатрешна топлинска изолација?   

Загревен медиум (вода, пара...)   

Дали постои автоматска контрола?    Да/Не 

Број на грејни кругови   Број 
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Тип на дистрибутивен систем (едно-, дво- или тро-
цевен) 

 Број 

Материјал од кој се изработени дистрибутивните 
цевки 

 

Вкупен број на инсталирани грејни тела (радијатори,...)   Број 

Тип на грејните тела и материјал од кој се изработени   

Вкупен број на простории кои се загреваат   Број 

Просечен број на грејни тела по просторија  Број 

Топлински капацитет на грејната инсталација   MW 

Број на работни часови на топлинската инсталација на 
годишно ниво 

  H 

Средна внатрешна температура за време на грејната 
сезона 

  °C 

Друго   

Дополнителни информации 
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3. Информации за индустрија 

Приложете ги сметките за потрошената енергија во компанијата за последната целосна 

година (01.01 до 31.12.2015) 
 

Дистрибуцијата на електричната и топлинската енергија помегу различни потрошувачи 

Електрична енергија 

Потрошувачка на електрична енергија % kWh/god 

Електрични погони и механизми   

Технолошка линија   

Греење, вентилација, ладење   

Осветление   

Друго   

Топлинска енергија 

Потрошувачка на топлинска енергија % kWh/god 

Технологија директно   

Изменувачи на топлина   

Греење, вентилација, ладење   

Санитарна топла вода   

Друго   

Вода 

Потрошувачка на вода % m3 

Технологија   

Котлара   

Инсталации за ладење   

Друго   

Потрошувачка на гориво 

Потрошувачка на гориво Тип на гориво % 

Технологија   

Котлара   

Инсталации за ладење   

Друго   

Главни потрошувачи 

Потрошувач Вид на енергија 
Просечна годишна 

потрошувачка  
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Дополнителни информации (ако има енергетска контрола или податок кој мислите дека 
е битен за процесот) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

№  

 

 

 

Тип на котел  

Број 

 

Година на 

инсталација  

Капацитет 

(MW) 

Притисок 

(bar) 

Т (C) Гориво 

Произ-

водство 

(t/h)  

Број  на 

работни 

часови 

(h/god) 

Н
о

м
и

н
ал

ен
 

Р
аб

о
те

н
 

Н
о

м
и

н
ал

ен
 

Р
аб

о
те

н
 

            

            

            

            

            

      

      

                                

 

                Потпис 

 


