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� УниверзалнаУниверзалнаУниверзалнаУниверзалнабанкабанкабанкабанкаоснованаоснованаоснованаосновананананана 15.03.1993 годинагодинагодинагодина

� ПрваПрваПрваПрвабанкабанкабанкабанкавовововоРРРР. МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонијасосососо
сертификатисертификатисертификатисертификатизазазазаквалитетквалитетквалитетквалитет ISO 9001 : 2000  иииизазазаза
управувањеуправувањеуправувањеуправувањесосососоинформационаинформационаинформационаинформационасигурностсигурностсигурностсигурност ISO 

27 001:2005.

� ШирокаШирокаШирокаШирокамеѓународнамеѓународнамеѓународнамеѓународнамрежамрежамрежамрежакојакојакојакојавклучувавклучувавклучувавклучува 370 

кореспондентскикореспондентскикореспондентскикореспондентскибанкибанкибанкибанкииииисметкисметкисметкисметки
отворениотворениотворениотворенивововово 16 странскистранскистранскистранскибанкибанкибанкибанки.

� ПрваПрваПрваПрвабанкабанкабанкабанкавовововоРРРР.МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија, којкојкојкојaнудинудинудинуди Visa / 

MasterCard WebЕЕЕЕ – Commerce.

� 21 експозитураекспозитураекспозитураекспозитуравововово 12 градовиградовиградовиградовинизнизнизнизцелатацелатацелатацелата
земјаземјаземјаземја (СкопјеСкопјеСкопјеСкопје, БитолаБитолаБитолаБитола, КумановоКумановоКумановоКуманово, ПрилепПрилепПрилепПрилеп, 

СтрумицаСтрумицаСтрумицаСтрумица, ГевгелијаГевгелијаГевгелијаГевгелија, ГостиварГостиварГостиварГостивар, НеготиноНеготиноНеготиноНеготино, 

СветиСветиСветиСветиНиколеНиколеНиколеНиколе, РесенРесенРесенРесен, ОхридОхридОхридОхрид, ТетовоТетовоТетовоТетово).

� ПрвПрвПрвПрвагентагентагентагентнанананаWestern Union Money Transfer вовововоРРРР. 

МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија

ИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаииииииииКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитна
БанкаБанкаБанкаБанкаБанкаБанкаБанкаБанкаАААААААА..ДДДДДДДД..СкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопје



� Основанаво 1938;

� 13.686 вработени;

� 7.1 милиони
клиенти;

� 699 филијали;

� Присутнаена
пазаритево
Турција, Холандија, 

Германија,  
Кипар, Бахреин, 

Иран

� Одаспектна
вкупнисредствaсо

� Основанаво 1938;

� 13.686 вработени;

� 7.1 милиони
клиенти;

� 699 филијали;

� Присутнаена
пазаритево
Турција, Холандија, 

Германија,  
Кипар, Бахреин, 

Иран

� Одаспектна
вкупнисредствaсо

�Други

� HALK BANK

91,56%91,56%

8,44%8,44%

СТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАНАНАНАНА

АКЦИОНЕРИАКЦИОНЕРИАКЦИОНЕРИАКЦИОНЕРИ

СТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАНАНАНАНА

АКЦИОНЕРИАКЦИОНЕРИАКЦИОНЕРИАКЦИОНЕРИ

ИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаИзвознаииииииииКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитнаКредитна
БанкаБанкаБанкаБанкаБанкаБанкаБанкаБанкаАААААААА..ДДДДДДДД. . СкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопјеСкопје



I.КредитКредитКредитКредитзазазазаенергетскаенергетскаенергетскаенергетскаефикасностефикасностефикасностефикасност
иииикомпетитивносткомпетитивносткомпетитивносткомпетитивностзазазазаМСПМСПМСПМСПСекторотСекторотСекторотСекторот

ододододЕБРДЕБРДЕБРДЕБРДкредитнакредитнакредитнакредитналинијалинијалинијалинија

• ЕБОР продолжува да обезбедува поддршка
за македонската реална економија со заем
од 6 милиони евра за ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА
БАНКА (ИКБ). Средствата ќе сепласирааткон
локалните претпријатија за инвестиции во
подобрување на нивната конкурентност на
локалните и на европските пазари, како и
заинвестициивоодржливаенергија.     

• Средствата на ЕБОР ќе се искористат од
страна на ИКБ за обезбедување на заеми за
мали и средни македонски компании кои
што ќе инвестираат во проекти со кои се
подобрува нивната енергетска
ефикасност, како и во проекти за
доведување на своите еколошки, 

здравствени, безбедноснииквалитативни
стандарди на ниво на барањата на ЕУ. 

Проектот ќе им помогне на македонските



• Финансирањето на ЕБОР вклучува заем од 3 

милиони евра во рамките на новата
кредитналинија наБанкатазаподдршкана
приватниот сектор и дополнителни 3 

милиони евра во рамките на Кредитната
линијанаЕУ/ЕБОРзаодржливаенергија. 

• Поддршката вклучува и техничка помош и
грантови кои ќе се користат за
обезбедување на финансиски бенефиции на
компаниитепопатнанадоместувањенадел
од трошоците за проектите по
комплетирањетонаистите. 



КарактеристикиКарактеристикиКарактеристикиКарактеристикиКредитКредитКредитКредитототототзазазаза
енергетскаенергетскаенергетскаенергетскаефикасностефикасностефикасностефикасностииии

компетитивносткомпетитивносткомпетитивносткомпетитивностзазазазаМСПМСПМСПМСПСекторотСекторотСекторотСекторотодододод
ЕБРДЕБРДЕБРДЕБРДкредитнакредитнакредитнакредитналинијалинијалинијалинија

• ИзносИзносИзносИзноснанананакредиткредиткредиткредит

• -до 2.500.000,00 ЕУР

• НаменаНаменаНаменаНамена

• -Финансирање на проекти за подршка на
конкурентноста наМСПСекторот помагајќи
им на деловните субјекти во Македонија да
гиусогласатсопственитебизниспроцеси
со барањата и стандардите на
Националното законодавство и ЕУ
Директивите во областа на животната
средина, безбедност при работа и
квалитет на производи и услоги со цел да
можат конкуртентно да пристапат на
пазаритенаЕУ

-Финансирање на проекти на МСП Секторот
за енергетска ефикасност и користење на
обновливи извори на Енергија помагајќи им
на деловните субјекти во Македонија да ги
намалат трошењето и издатоците за
енергија, како и да ја намалат емисијата на



• КритериумиКритериумиКритериумиКритериумизазазазаподобностподобностподобностподобност

• 1.)Проектиповрзанисоенергетска
ефикасностикористењенаобновливи
изворинаенергија, асогласно
Критериумитенакредитнаталинија:

• Например:

• Енергетскаефикасноствоиндустријаи
згради

• Енергетскиефикаснимеркиво
индустрискиобјектиихали (изолација, 

ефикаснипрозорци, лизгачкиврати, 

системизагреење/вентилација, ефикасно
осветлениеисл);

• Обнованапостојникотли (подобрена
контрола,подобренаизолација, 

регенеративнигорилници, автоматско
исклучувањеисл);

• Комбиниранопроизводствонаелектрична
итоплинскаенергија;

• Заменанастаригасникотлисо
кондензациски;

• Автоматизацијанатехнолошкиотпроцес;

• ЕЕподобрувањенапостојниладилни
компресори;

• Заменананеефикаснипредимензионирани



Обновливиизворинаенергија:

• Сончевитоплинскисистенизатоплавода
запроцеси, воздушнозагревање/ладењена
санитарнатоплавода;

• Сончевитоплинскисистемизасушари;

• Гаснимоторикоикористатбиогас;

• Геотермалнитоплинскипумпи;

• Гаснимоторикоикористатбиогас;

2) Проекти поврзани со конкурентноста на
МСП Секторот, а согласно Критериумите на
кредитнаталинија:

Вообластанаживотнатасредина

• Добивањееколошкадозволазаработа;

• Намалувањенаемисиивоживотната
средина;

• Заштеданасуровиниинивноефикасно
користењеикористењенаобновливи
изворинаенергија;

• Воведувањенасистемизауправувањесо
животнатасредина (ЕМАС, ИСО 14000 серијана
стандардиисл)

ВообластанаБезбедностприработаи



• Безбеднаизложеностнабучава, вибрации, 

осветлувањеидругиштетностиво
работнатасредина;

• ВоведувањеиодржувањенасистемотОХСАС
18001 стандардзабезбедностприработа;

• Заштитаприработанатруднициидруга
заштитанадругизаштитеникатегории
работници;

ВообластанаКвалитетнапроизводии
услуги

• Воведувањеиодржувањенасистемина
управување (ИСО 9000, ЦЕознака, ЕКООзнака, 

ХАЦЦАП, акредитации, применанадобри
земјоделскипраксиидр);

• Обезбедувањебезбедностнапроизводи;

• Информирањенапотрошувачи;

• Применанасофтверскисистемиза
животнасредина, одржливоуправувањесо
МСП, екодизајнидр; 

• ОграничувањаОграничувањаОграничувањаОграничувања

• - Средстватанеможатдасекористатза
рефинансирањенадругпостоечкикредит



ФинансискиФинансискиФинансискиФинансискистимулациистимулациистимулациистимулациизазазаза
кредитокорисникоткредитокорисникоткредитокорисникоткредитокорисникотзазазазауспешноуспешноуспешноуспешно
реализирањереализирањереализирањереализирањенанананапроектотпроектотпроектотпроектот-мотивираностмотивираностмотивираностмотивираностзазазаза
СМЕСМЕСМЕСМЕСекторотСекторотСекторотСекторот

• ДобивањенанеповратенгрантодЕУ:

• 15-20% од суматана кредитот за проекти кои
доведуваат до енергетски заштеди или
промовираатупотребанаобновливиизвои
наенергија

• 10% од сумата на кредитот ако со
инвестицијата се задоволени барањата на
Националното Законодавство и не сосем
барањата На ЕУ Директивите во трите
области (животна середина, безбедност
при работа и квлитет на производи и
услуги);

• 15% од сумата на кредитот ако
инвестицијата обезбедува усогласеност
со барањата на ЕУ за безбедност при
работа и безбедност на производи и
услуги;

• 20% од сумата на одобрениот кредит ако со
воведената инвестицијасе обезбедува



УлогаУлогаУлогаУлогананананаконсултантотконсултантотконсултантотконсултантот

• Подготовканалистанапотенцијални
корисницинакредитнаталинија;

• Промоцијанакредитнаталинија;

• Координацијапомеѓупотенцијалните
корисници, БанкатаиЕБОР;

• Подготовканаинвестициониплановии
помошприидентификацијанапотенцијални
подобнипроекти;

• Следењенареализацијанаинвестицијата;

• Комуникацијасоверификаторотвоврска
софинансискатастимулација.

КаматнаКаматнаКаматнаКаматнастапкастапкастапкастапказазазазаситеситеситеситеизносиизносиизносиизносинанананакредиткредиткредиткредит

• - 7,0% нагодишнониво, променлива
согласноАктитенаБанката

НадоместНадоместНадоместНадоместзазазазаобработкаобработкаобработкаобработка

• - 1,5% еднократно, однапред

• РокРокРокРокнанананавраќањевраќањевраќањевраќање

• -До 60 месеци (5 години)  совлученгрејс
периодод 12 месеци 30.09.2015, 

ГрејсГрејсГрејсГрејспериодпериодпериодпериод

- 12 



НачинНачинНачинНачиннанананавраќањевраќањевраќањевраќање

• -Месечниануитети, флексибилнаотплата

НачинНачинНачинНачиннанананаисплатаисплатаисплатаисплата

• -Насметканакредитокорисникотсо
контраналогзапреноснасредстватана
сметканадобавувачот; 

ОбезбедувањеОбезбедувањеОбезбедувањеОбезбедување

-СпоредКредитнитеполитикинаБанката, 

зависноодизносотнакредитотодносно
комбинацијаодследнитеинструменти:

-Хипотекананедвиженимот, 

-Залогнаподвижнипредметииправа, 

-Фирмигаранти

-Другиинструментизаобезбедување
прифатливизаБанката

ПроценкаПроценкаПроценкаПроценкананананаприфатливостприфатливостприфатливостприфатливостнанананапроектотпроектотпроектотпроектот

-ВокоординацијасоКонсултантитена

проектот



II. ЕКОЕКОЕКОЕКОкредитикредитикредитикредитизазазазаенергетскаенергетскаенергетскаенергетска
ефикасностефикасностефикасностефикасностзазазазаподдршкаподдршкаподдршкаподдршканананана

домаќинстватадомаќинстватадомаќинстватадомаќинстватаиииибизнисотбизнисотбизнисотбизнисотододододГГФГГФГГФГГФ
кредитнатакредитнатакредитнатакредитнаталинијалинијалинијалинија

• Со цел подобрување на енергетската
ефикасност, ИК Банка ја прошири својата
програма за финансирање со уште еден
исклучително поволен ЕКО производ што
дополнително ќе им помогне на
македонските домакинства, микро и мали
претпријатија да ги намалат трошоците и
потрошувачкатанаенергија ивоеднодаго
намалатисфрлањетона CO2. 

• Економичен и еколошки, ЕКО кредитот е
наменет за финансирање на проекти за
подобрување на животните услови преку
промена на топлинска изолација, врати и
прозори, новисистемизагреењет.е. замена
на стари бојлери, соларно-термички
системи за топла вода, спроведување на
топлина преку нови електрични пумпи на
системизагреење, внатрешенинадворешен
систем за осветлување, поставување на
соларни панели, како и конверзија на
природен гас и други обновливите извори



• Средствата за финансирање на
домакинствата и локалните претпријатија, 

ИКБанкагиобезбедивосоработка со Green for 

Growth Fund, Southeast Europe (GGF) преку кредитна линија
во износ од 5 милиони евра. ИК Банка, исто
така ги поддржува средните и големи
компании со кредитите за енергетска
ефикасност со исклучително поволни
услови, преку средствата обезбедени од
ЕБОР.

КарактеристикиКарактеристикиКарактеристикиКарактеристики нананана ЕКОЕКОЕКОЕКО + кредитикредитикредитикредити зазазаза
енергетскаенергетскаенергетскаенергетска ефикасностефикасностефикасностефикасност зазазаза поддршкаподдршкаподдршкаподдршка
нананана МСПМСПМСПМСП СекторотСекторотСекторотСекторот одододод ГГФГГФГГФГГФ кредитнакредитнакредитнакредитна

линијалинијалинијалинија
• ИзносИзносИзносИзноснанананакредиткредиткредиткредит

-До 500.000,00 ЕУР

• НаменаНаменаНаменаНамена

-Финансирање на проекти во доменот на
енергетската ефикасност помагајќи им на
деловните субјекти во Македонија да го
намалат трошењето и издатоците за
енергија, како и да го намалат испуштањето



• КритериумиКритериумиКритериумиКритериумизазазазаподобностподобностподобностподобност

-Проекти поврзани со енергетска
ефикасност:

• Например:

· Топлинска изолација( подобрување на
фасадата, заменанапрозорцииврати) 

· Извори на топлина (замена на стари
бојлери со нови модерни бојлери, соларни
системизатоплавода)

·Дистрибуцијанатоплинскаенергија (напр. 

електронски контролирани пумпи за
системи за греење, надворешно/внатрешно
осветлување

· Користење на обновливи извори на
енергија

· Минимум заштеда која треба да биде
исполнета

-Минимум 20% заштеданаенергијаи/илина
емисијанаЦО2

• ОграничувањаОграничувањаОграничувањаОграничувања

- Најмалку 75% од кредитот треба да биде
наменски искористен. Остатокот од
средствата може да се искористи за



• КаматнаКаматнаКаматнаКаматнастапкастапкастапкастапказазазазаситеситеситеситеизносиизносиизносиизносинанананакредиткредиткредиткредит

· 7% на годишно ниво, променлива согласно
АктитенаБанката

• НадоместНадоместНадоместНадоместзазазазаобработкаобработкаобработкаобработка

·Од 1% еднократно, однапред

• РокРокРокРокнанананавраќањевраќањевраќањевраќање

До 84 месеци (7 години) со вклучен грејс
период од 6 месеци, но не подоцна од 30.11.2018 

година

• ГрејсГрејсГрејсГрејспериодпериодпериодпериод

– До 6 месеци

• НачинНачинНачинНачиннанананавраќањевраќањевраќањевраќање

-Месечниануитети

• НачинНачинНачинНачиннанананаисплатаисплатаисплатаисплата

- На сметка на кредитокорисникот со
контра налог за пренос на средствата на
сметканадобавувачот;

• ОбезбедувањеОбезбедувањеОбезбедувањеОбезбедување

- Според Кредитните политики на Банката, 

зависно од износот на кредитот односно
комбинацијаодследнитеинструменти:

·Хипотекананедвиженимот,



·Залогнаподвижнипредметииправа,

·Жиранти, Фирмигаранти, други
инструментизаобезбедувањеприфатливи, 

заБанката

• ПроценкаПроценкаПроценкаПроценкананананаприфатливостприфатливостприфатливостприфатливостнанананапроектотпроектотпроектотпроектот

-АнализаспоредЕ-Савемодел

• КритериумиКритериумиКритериумиКритериумизазазазаприфатливостприфатливостприфатливостприфатливост -Согласно
кредитнаталинија

КарактеристикиКарактеристикиКарактеристикиКарактеристикинанананакредитикредитикредитикредитизазазаза
енергетскаенергетскаенергетскаенергетскаефикасностефикасностефикасностефикасност

зазазазаподдршкаподдршкаподдршкаподдршкананананадомакинстватадомакинстватадомакинстватадомакинстватаододододГГФГГФГГФГГФ
кредитнатакредитнатакредитнатакредитнаталинијалинијалинијалинија

• ИзносИзносИзносИзноснанананакредиткредиткредиткредит

Од 500 ЕУР – 100.000 ЕУР

• РокРокРокРокнанананаотплатаотплатаотплатаотплата

До 84 месеци

• НоминалнаНоминалнаНоминалнаНоминалнаКаматнаКаматнаКаматнаКаматнастапкастапкастапкастапка

7%  годишно

• НадоместНадоместНадоместНадомест



• УсловиУсловиУсловиУсловизазазазаодобрувањеодобрувањеодобрувањеодобрувањенанананакредитикредитикредитикредити:

-Редовенработенодносвобонитетни
фирмиприфатливизабанката

- 1/2 одвкупнитемесечнипримањада ја
покријатратата

• ОбезбедувањеОбезбедувањеОбезбедувањеОбезбедување:

- 500ЕУРдо 2.500ЕУР безсолидарендолжник
илижирант

- 2.500ЕУРдо 5.000ЕУР1 солидарендолжникили

жирант

- 5.000ЕУРдо 10.000ЕУР 2 солидарнидолжници
илижиранти

-Над 10.000 ЕУР- хипотекананедвиженимот
1:1,5СВТепресметанасо 31.01.2011 наизнос 5.000 

ЕУРирок 60 месециипровизијаод 2%





Име на производот ЕКО Кредит (Еколошки и Економичен кредит)
Извор на средствата ГГФ Кредитна линија за домаќинства
Процент на заштеда Најмалку 20% енергија и/или С02

Ограничувања
Најмалку 75% од кредитот треба да се искористи
наменски (вклучително и работна рака, даноци и
инцидентни материјали).

Износ на кредит Од 500,00 ЕУР до 100.000,00 ЕУР

Намена

1. Системи за снабдување со топлина
2.Осветлување
3. Користење на обновливи извори на енергија
4.Подобрување на изолација на згради
5.Подобрување на распределба на топлина

Рок на отплата 84 месеци
Начин на отплата Месечни ануитети
Годишна номинална
каматна стапка

7,00% променлива според политиките на Банката

Еднократен надомест
за обработка

1,25% за лица кои примаат плата преку
ИК Банка

2,00% за лица кои не примаат плата преку

ИК Банка

Кредитоспособност
1/2 од вкупните примања на кредитокорисникот и
солидарните должници

Обезбедување

• 500-2.500 ЕУР
* 1 солидарен должник и/или жирант

• 2.500-10.000 ЕУР
* 2 солидарни должници и/или жирант

• над 10.000 ЕУР
Залог на недвижен имот, хипотека во сооднос

1:1.5, осигурана и винкулирана во корист на ИК
Банка, дополнително може да се вклучат
солидарни должници за исполнување на
кредитна способност

* Доколку неможе да се обезбеди жирант, како
обезбедување може да се земе и меница во
форма на нотарски акт (задолжително потпишана
од сопружникот)

Целна група Физички лица вработени во бонитетни фирми



ПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИЗАЗАЗАЗАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАНАНАНАКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТ

� ЗГОЛЕМУВАЊЕЗГОЛЕМУВАЊЕЗГОЛЕМУВАЊЕЗГОЛЕМУВАЊЕ НАНАНАНА ИЗОЛАЦИЈАИЗОЛАЦИЈАИЗОЛАЦИЈАИЗОЛАЦИЈА
• Изолација на ѕидови (внатрешни, надворешни);
• Изолација накровиподрум;
• Изолација напод.

� СЕСЕСЕСЕ КОРИСТАТКОРИСТАТКОРИСТАТКОРИСТАТ РАЗЛИЧНИРАЗЛИЧНИРАЗЛИЧНИРАЗЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИМАТЕРИЈАЛИМАТЕРИЈАЛИМАТЕРИЈАЛИ (Demıt 
fasada, mineralna
волна).



ПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИЗАЗАЗАЗАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАНАНАНАКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТ

� ЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНА НАНАНАНА ДОТРАЈАНИДОТРАЈАНИДОТРАЈАНИДОТРАЈАНИ ПРОЗОРЦИПРОЗОРЦИПРОЗОРЦИПРОЗОРЦИ ИИИИ
ЕДНОСТРУКИЕДНОСТРУКИЕДНОСТРУКИЕДНОСТРУКИ СТАКЛАСТАКЛАСТАКЛАСТАКЛА
• Прозорцисоаргонскополнењепомеѓу стакла;
• Прозорцисодвоструки, трострукистакла
• Прозороцисо

� ПОПРАВКАПОПРАВКАПОПРАВКАПОПРАВКАНАНАНАНАВЕЌЕВЕЌЕВЕЌЕВЕЌЕ ПОСТОЕЧКИПОСТОЕЧКИПОСТОЕЧКИПОСТОЕЧКИ ПРОЗОРЦИПРОЗОРЦИПРОЗОРЦИПРОЗОРЦИ
•Прозорцисоаргонскополнењепомеѓу стакла;

� ЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНАЗАМЕНА НАНАНАНА НАДВОРЕШНИНАДВОРЕШНИНАДВОРЕШНИНАДВОРЕШНИ ВРАТИВРАТИВРАТИВРАТИ



ПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИЗАЗАЗАЗАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАНАНАНАКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТ

� ЕНЕРГЕТСКИЕНЕРГЕТСКИЕНЕРГЕТСКИЕНЕРГЕТСКИ ИИИИ ЕФИКАСНОЕФИКАСНОЕФИКАСНОЕФИКАСНО ОСВЕТЛУВАЊЕОСВЕТЛУВАЊЕОСВЕТЛУВАЊЕОСВЕТЛУВАЊЕ
• Користење наФлуоресцентнисијалици. CFL ( Compact 
fluoroscent light/lamp)
• Заменанастари Флуоресцентнисијалицисонови Т5 
светилкисоелектронски

придушници



ПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИЗАЗАЗАЗАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАНАНАНАКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТ

� КОРИСТЕЊЕКОРИСТЕЊЕКОРИСТЕЊЕКОРИСТЕЊЕ НАНАНАНА ОБНОВЛИВИОБНОВЛИВИОБНОВЛИВИОБНОВЛИВИ ИЗВОРИИЗВОРИИЗВОРИИЗВОРИ НАНАНАНА
ЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈАЕНЕРГИЈА
• Соларнисистемизагреењенасанитарнавода



ПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИЗАЗАЗАЗАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАНАНАНАКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТ

� ПОДОБРУВАЊЕПОДОБРУВАЊЕПОДОБРУВАЊЕПОДОБРУВАЊЕ НАНАНАНА РАСПРЕДЕЛБАТАРАСПРЕДЕЛБАТАРАСПРЕДЕЛБАТАРАСПРЕДЕЛБАТА НАНАНАНА
ТОПЛИНАТОПЛИНАТОПЛИНАТОПЛИНА
• Поставувањенатермостатскивентилина
радијаторите



ПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИПРИМЕРИЗАЗАЗАЗАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАМЕНАТАНАНАНАНАКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТКРЕДИТОТ

� СИСТЕМИСИСТЕМИСИСТЕМИСИСТЕМИ ЗАЗАЗАЗА СНАБДУВАЊЕСНАБДУВАЊЕСНАБДУВАЊЕСНАБДУВАЊЕ СОСОСОСО ТОПЛИНАТОПЛИНАТОПЛИНАТОПЛИНА
• Заменанастарисистемизаснабдувањесотоплина
сомодернииповеќесистемиза

централногреењесокондензаторскикотли



Благодаримена

вниманието


