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“ЕНЕРГО СИСТЕМ” ДОО -Скопје 
-краток профил на фирмата- 

Енерго Систем е приватна фирма основана во 1993 година со основна дејност: 
инженеринг и консалтинг во секторот енергетика. 
Во Енерго Систем има вкупно 52 вработени, од кои: 15 дипломирани  инженери ( 13
дипл. машински инженери, 2 дипл. електро инженер) и 3 дипл. економисти,  1 дипл.
правник и 33 вработени  со средно образование.
Енерго Систем исто така има постојана соработка и со голем број надворешни 
соработници, експерти  за енергетика.  
Енерго Систем поседува сопствен објект и тоа: административен дел со површина од 
1.200м2 и магацински простор со површина 1.500м2. 

Активностите на Енерго Систем може да се поделат во четири групи: 
проектирање и инженеринг, продажба на опрема за термотехнички инсталации и 
опрема за водовод и канализација, сервисирање на опрема и консултантски услуги. 

Проектантскиот оддел е одговорен за изработка на главни проекти, планирање и 
проектирање на гасни дистрибутивни системи, проекти од областа на греење, 
вентилација и климатизација, проекти за замена на гориво и реконструкција на 
индустриски енергетски објекти, водоснабдителни и канализациски цевководни 
системи, проекти за заштеда на енергија  и сл. Инженерингот врши изведување на 
работите по принципот клуч на рака (набавка на материјали, изведување на 
инсталациите, монтажа на целокупната опрема и пуштање во работа). 

Одделот за трговија врши големопродажба и малопродажба на опрема за 
греење (котли на сите видови горива, топлински пумпи, горилници, радијатори  и др), 
опрема за ладење (клима уреди), проточни бојлери, електрични греалки и голем број на 
други производи за термотехнички инсталации. 

Сервисниот оддел на нашите клиенти им обезбедува пуштање во работа, сервис 
и одржување на опремата набавена/инсталирана  од нашата фирма. 

Одделот за консултантски услуги опслужува широк спектар на субјекти од 
енергетскиот сектор како и на приватни организации, но и на организации од 
Европската Унија, Европска Агенција за реконструкција – EAR, PHARE, SINERGY, 
USAID,UNDP,KWF, WORLD BANK, EBRD како и други меѓународни владини и невладини 
организации.  
Од своето формирање Енерго Систем ја прошири својата дејност и на други 
инфраструктурни елементи вклучувајќи тимови и од надворешни експерти од областа 
на: заштеда на енергија, енергетска ефикасност, заштитата на животната средина, 
водоснабдување, канализација и третман на отпадни води, третман на цврст отпад, 
економско-финански анализи и др.  

Најдобар показател за обемот на нашата работа е референтната листа на изработени 
проекти и изведени објекти.  
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З А С Т А П С Т В А

ЕНЕРГО СИСТЕМ освен со дејноста : проектирање, инженеринг, консалтинг и трговија,  е  екс-
клузивен застапник во Република Македонија на повеќе реномирани  европски производители 
на опрема за греење, ладење, вентилација.   

V A I L L A N T
 Германија 

V a i l l a n t  е една од најстарите европски производители на уреди за централно греење и 
подготовка на санитарна топла вода. Повеќе од 120 години искуство  е вградено во широката 
палета производи . 

Vaillant ВК и ВКО 
Топловодни котли за работа на гас или течно гориво  за 

системи за  централно греење,  со снага од 5.2 до 154 kw 

Vaillant Thermomax 
Комбинирани  гасни уреди: топлпводен котел и бојлер за 

припрема на  санитарна топла вода со снага од 18 до 28 kw 

Vaillant ВЕД Електрични проточни бојлери со снага од 18 до 24 kw 

Vaillant ВЕР 
Електрични собни греалки; пет типа со различна снага од 

0.75 до 2.5 kw,погодни за затоплување на сите видови 
станбени простории,бањи , гаражи и сл. 

Vaillant ВЕС 
Електрични калорифери; со снага од 1  и од 2 kw, погодни 
за затоплување на мали и кратко користени простории, 
како бањи , пропратни простории и сл. 

Компанијата е способна да ги покрие сите сегменти на системот за дистрибуција на природен 
гас и тоа од опрема за домаќинства со капацитет од 2,5 kw и притисок до 0,1 kw па до трансмисиски 
мерно-регулациони станици со капацитет од 200.000 м3/h и притисок од 100 бар. 

MITSUBISHI ELECTRIC  

MITSUBISHI ELECTRIC е светски производител на опрема за ладење ( клима уреди) и опрема за 
ладење и греење ( топлински пумпи). 

GRUNDFOS 
Данска 

Грундфос е светски производител со годишно производство од 10 милиони пумпи од сите 
видови.  Основана 1945 г, од Поул Дуе Јенсен, во Данска, денес Грундфос располага со свои 
производствени постројки во Германија, Франција, Унгарија, В.Британија, Финска, САД, Кина и 
Тајван. Програмата на Грундфос ги опфаќа следниве типови на пумпи: 
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- пумпи за греење и снабдување со топла вода ;Серија УП,ТП,ЛМ,ЛП 
- пумпи за ладење и климатизација на големи објекти; Серија НБ,ЦХ, ТПЕ, ЛМ 
- пумпи за индустриска примена; Серија АМД,ЦХ, ЦР, ЛМ, НК 
- пумпи за водоснабдување на големи градби; Серија Хидро 2000, ЦХ, ЛМ,ЦР  
- пумпи за наводнување и иригација; Серија СП, СЉ 
- пумпи за отпадни води ;Серија КП, АП, СЕГ, АМД 

CALEFFI 

Италија 

Реномиран производител на: 

- Сите видови Радијаторски вентили: обични и термостатски (за бакарна и ПЕ инсталација) 

-Мерни инструменти: Манометри, Термометри, Термоманометри 

-Фитинзи за бакарна инсталација 

CENTROMETAL 

Хрватска 

Реномиран  роизводител на: 

- Котли на гас и течно гориво, на дрва и пелети од 18 -1000 KW  

-Котловска регулација 

-Комбинирани котли на : цврсто и течно гориво и електрични котли 

-Бојлери за топла вода -Соларно колектори 
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