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O ZlatkO krstevski
генерален менаџер на логинг елеКтрониКс

Na[iOt 
sistem 
ObeZbeduva 
NeZavisNOst 
i dOlgOrO^NO 
[tedewe 
elektri^Na eNergija!

Логинг Електроникс е компанија со XX
експертиза во областа на мерење и 
управување со потрошувачката на 
енергија особено во производните 
индустрии. Што конкретно значи 
тоа?

Логинг Електроникс постои веќе 17 
години, но во последните 7 активно 
работевме на обука на кадри во областа 
на  мерење и управување со енергенси, 
особено електрична енергија. Правевме 
најразлични анализи за можностите 
за реално и долгорочно штедење на 
енергија, учевме од познати светски 
куќи и производители на опрема за оваа 
намена. Како резултат на посветеноста е 
воспоставувањето на партнерски односи 
со силни светски брендови од областа 
на мерење и управување со енергенсите 
како Janitza, Circutor, Elspec. Така го 
затворивме кругот за да можеме да 
понудиме комплетна услуга, со што на 
компаниите многу им олеснуваме и знаат 
дека се во сигурни раце. Системот што 
Логинг Електроникс го имплементира е 
едноставен. Еден систем за мерење и 

управување со сите енергенси, чија цел 
е континуирано штедење. Изминативе 
години интензивно правиме скенирање 
на состојбата во одредена компанија, 
нудиме решение, ја инсталираме 
опремата која е со фабричка гаранција, 
обучуваме кадри во компанијата и 
остануваме достапни за било какви 
прашања.   

Какво е Вашето искуство, дали XX
компаниите имаат јасна слика 
што вистински би им ги намалило 
трошоците за електрична енергија?

Нашето искуство зборува дека 
компаниите се малку збунети. Насекаде 
можат да се најдат статии, информации 
и совети за штедење електрична 
енергија. Компаниите ги применуваат 
тие совети но сепак на крај не се 
задоволни со заштедата. Сфаќаат дека 
замената на старите прозорци со нови, 
замената на обичните светилки со 
штедливи, градењето на енергетски 
ефикасни објекти и сл. недоволно им ја 
намалуваат потрошувачката а со самото 
тоа и очекуваната конкурентност на 

компанијата. Тогаш се прашуваат дали 
направиле се што можат. Ова е особено 
изразено во производни капацитети каде 
знаат дека учеството на електричната 
енергија како ставка во цената на 
производот е голема. Некои од нив ни се 
јавуваат, не консултираат и сфаќаат дека 
има простор за уште многу заштеда и тоа 
долгорочно. Решението кое го нудиме 
ние, компаниите го издигнуваат на ниво 
на стратешки пристап и си поставуваат 
за цел да ја намалат потрошувачката на 
електричната енергија до минимални 
вредности, да ја стават во функција 
на намалување на трошоците за 
производство а резултатот од тоа е 
зголемување на конкурентноста. Тогаш 
знаат дека направиле се што можат.

Либерализацијата на пазарот на XX
електрична енергија за над 200 
компании стартува на 1април. Што 
се треба да направат компаниите 
за стратешки и долгорочно ги 
почувствуваат бенефитите од неа? 

Компаниите кои од први април се 
опфатени со законот за либерализација 
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се посебно засегнати од неизвесноста 
која им следи. Либерализацијата се 
прави со цел компаниите да ги намалат 
трошоците за електрична енергија, 
но многу лесно може да се случи и 
обратното. Оттука доаѓа стравот. Едно 
парцијално решение кое им се нуди 
на  компаните е да се приклучат на 
балансна група, но многу специфично 
е што менаџирањето на балансните 
групи е од трговците снабдувачи од кои 
некои и се производители на електрична 
енергија, што остава голем простор за 
недоречености. Токму затоа мој личен 
став е дека компаниите треба еднаш 
да вложат сопствени разумни ресурси 
а со тоа да си обезбедат независност 
и стратешки чиста ситуација. 
Либерализацијата ќе биде плодоносна за 
оние кои ќе имаат добар план за идното 
производство и оние кои го познаваат 
минатото работење на компанијата. Тоа 
подразбира анализата на потрошувачка 
во изминатиот период заедно со 
другите фактори на компанијата преку 
статистика да резултира во добро 
предвидување на часовно ниво и најава 
на количините на електрична енергија 
кај снабдувачот. Тука е главниот 
проблем. Компаниите без опрема за 
мерење и управување неможат да имаат 
прецизни податоци со што ќе прават 
погрешни предвидувања а последиците 

од тоа се уште повисоки фактури 
за електрична енергија по основ на 
дебаланс. Оние компании кои ќе ја имаат 
инсталирано опремата, немаат причина 
за страв. Тие во својот компјутер 
ги имаат измерените вредности од 
опремата, а тоа е цврста основа за 
прецизни најави на електричната 
енергија. Со текот на времето ќе си 
направат и математички модел базиран 
на нивното искуство кој автоматски ќе 
им ја предвидува потрошувачката, а 
ова е клучно за постигнување на целта 
од либерализацијата: помали трошоци 
за електрична енергија и поголема 
конкурентност на компаниите.

Што конкретно значи за една XX
компанија воведување на систем 
за следење и управување со 
потрошувачка на енергија  
(Energy Management Systems–EnMS)? 
Колку време, финансии и човечки 
ресурси бара имплементацијата на 
овој систем?

Предноста на системот за следење и 
управување со потрошувачка на енергија 
кој го нуди Логинг Електроникс не е само 
во долгорочната заштеда по неговото 
имплементирање туку и во брзата, 
лесна и слободно можам да кажам 
ефтина имплементација. Инсталирањето 
на самата опремата во зависност 
од големината на компанијата трае 
приближно 30дена.Тоа е опрема која не 
зафаќа многу простор. Се инсталира во 

постоечката инфраструктура како на 
пример ормари на шина или на панел. 
Фотографии од веќе инсталарана опрема 
може да се видат на нашата веб страна. 
Од аспект на финансии, исто така 
зависи од големината на компанијата. 
Искуството од веќе инсталираните 
системи во Johnson Controls-Скопје, John-
son Controls-Штип, HiTech корпорација, 
Кнауф Радика, Универзитетот на 
Југоисточна Европа како и тековните 
проекти на други компании покажува 
дека во просек се движи од 10000-
30000евра, а за помали субјекти и 
помал. Што се однесува до ангажманот 
на човечки ресурси од компанијата, 
тоа е минимално. Потребно е да се 
назначи само едно лице кое ќе ни биде 
за контакт и координација во процесот 
на имплементација а по пуштањето на 
системот истиот да го следи и иницира 
промени на оперативно ниво. 

Наведете ни конкретни примери XX
за бенефитите на некои 
македонски компании кои го имаат 
имплементирано системот?

Според статистички глобални 
информации директните очекувани 
заштеди на енергенсите се 20% и 
повеќе. Неверојатно е дека уште пред 
да биде извршено примопредавањето 
на системот, компаниите веќе 

воочуваат слаби точки за кои незнаеле 
дека постојат, како на пример врвни 
оптоварувања или пропусти во начинот 
на мерењето на некој енергенс кои 
ги чинеле многу а сега се решаваат 
едноставно.
Конкретно во досегашните 
имплементирани системи во една 
од компаниите со решавање на само 
едно врвно оптоварување компанијата 
дополнително ќе штеди приближно 
900евра месечно за електрична 
енергија. Во друга компанија системот 
детектира дека компанијата кога не 
троши еден енергенс, тој енергенс 
складиран во  инсталацијата се враќа 
назад кон снабдувачот. Официјалното 
броило мери само потрошувачка а не 
и вратен енергенс во обратен правец 
и сето тоа траело со години, што се 
реши едноставно со вградување на 
неповратен вентил. Ова е спореден 
бенефит за компаниите кој воопшто не 
е за занемарување, малите нешта како 
заштеда се мали но ако се погледнат 
на подолг рок и ако има повеќе такви 
мали, заштедата е многу сериозна. 
Главниот бенефит е обезбедување 
независност и долгорочно штедење 
електрична енергија до максимум. 
Секоја компанија кога размислува дали 
неизвесноста и ударите кои може да ги 
донесе либерализацијата ќе ги реши со 
влегување во балансна група, знае дека 
тоа е само парцијално решение кое го 
смалува дебалансот но не го решава, 

што значи и неизвесност на долг рок. 
Дебалансот, сепак ќе го плати тој што го 
направил, но се поставува прашањето 
под кои услови?
Морам да истакнам дека задоволството 
по имплементацијата на системот е 
неизбежно. Горди сме на коментарите 
кога ги слушаме говорите на 
сопствениците или одговорните 
лица од компаниите на денот на 
примопредавањето. 

Дали опремата која ја нудите XX
може да се види и да се добијат 
првични информации за начинот на 
функционирање на системот?

Секако дека може. Токму за таа 
намена има инсталирано опрема на 
Факултетот за Југоисточна Европа во 
Тетово. Таму има лабораторија во која 
системот функционира и е достапен 
да се види од сите заинтересирани 
компании, како и да се добијат 
дополнителни информации. Се што 
треба да направат заинтересираните 
е да ни се јават и да закажеме термин 
во кој ќе им одговориме и објасниме 
се што ги интересира во врска со него. 
Ги поканувам вашите читатели, кои се 
заинтересирани за едукација на оваа 
тема да ни пишат на enms@loging.mk. 
Во скоро време ќе организираме и 
презентација за сите оние кои сакаат да 

дознаат повеќе за системот за штедење 
на енергија.

Кажете ни нешто повеќе за услугите XX
кои единствено Логинг Електроникс 
ги нуди бесплатно на македонските 
компании со цел преку намалување 
на трошоците за енергенси да станат 
поконкурентни? 

Логинг Електроникс иако го цени својот 
труд, не им наплаќа на компаниите за 
совети во однос на имплементација 
на систем за мерење и управување 
со електрична енергија (EnMS). Ние 
сме отворени за соработка и нудиме 
решение со кое компаниите нема да 
бидат погодени од новините кои ги носи 
либерализацијата туку стратешки ќе 
ги намалат трошоците за електрична 
енергија и останатите енергенси  до 
минимум, ќе ги намалат цените на своите 
производи и услуги а со самото тоа ќе 
станат и поконкурентни.  
Дополнително, со инсталирањето на 
еден ваков систем кој континуирано 
штеди ја зголемуваат вредноста на 
компанијата. Токму затоа ги повикувам 
компаниите да ни се обратат, да ги 
искористат советите кои ги нудиме а 
потоа самите да донесат одлука што 
ќе превземат, за промените кои ги 
носи либерализацијата да ги стават во 
функција на попрофитабилно работење. 
Заинтересираните, можат многу повеќе 
информации да најдат на нашата веб 
страна во делот за проекти.

На месец пред либерализацијата на пазарот на електрична енергија Капитал 
разговара со генералниот менаџер на Логинг Електроникс за тоа колку компаниите 
знаат кои се начините како до поголема заштеда на електрична енергија, кои се 
најчестите замки и кој е бенефитот од системот што го нуди Логинг Електронкс


