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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13
октомври 2014 година.
Бр. 07-3843/1
13 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Член 1
Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија’’ брoj 16/11,
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) во членот 7 став (3) точка 2) зборот “петгодишниот“ се
заменува со зборот “едногодишниот“.
Член 2
Во членот 8 во ставот (5) зборовите: “пред влегување во сила на овој закон“ се бришат.
Член 3
Во членот 12 ставот (1) се менува и гласи:
„Владата на Република Македонија со енергетскиот биланс за период од една година,
како индикативен плански документ, ги определува вкупните потреби од енергија и
потребите од одделните видови на енергија, како и можностите за нивното задоволување
од домашно производство и од увоз."
Ставовите (3), (4) и (5) се бришат.
Ставот (6) кој станува став (3) се менува и гласи:
„Министерството ја следи реализацијата на енергетскиот биланс за тековната година и
доколку е потребно предлага соодветни мерки на Владата на Република Македонија.“
Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (4) и (5).
Член 4
Во членот 19-а по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласаат:
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„(2) Вработените во Регулаторната комисија за енергетика кои вршат помошнотехнички работи имаат статус на помошно-технички персонал.
(3) На помошно-техничкиот персонал во Регулаторна комисија за енергетика, ќе се
применуваат општите прописи за работни односи.’’
Член 5
Во членот 136 ставот (3) се менува и гласи:
„Инвеститорот е должен кон барањето за издавање на одобрение за градење на нови
згради или значителна реконструкција на постојни згради, како составен дел на основниот
проект да приложи потврда од трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за
вршење на енергетска контрола со која потврдува дека минималните барања за енергетска
ефикасност кои се содржани во основниот проект се во согласност со минималните
барања за енергетска ефикасност утврдени во правилникот од ставот (8) на овој член.
Трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска
контрола наплаќа надомест за издадената потврда.’’
Ставот (4) се менува и гласи:
„По завршување на изградбата на згради или по значителна реконструкција на
постојните згради, инвеститорот е должен да обезбеди сертификат за енергетски
карактеристики на зградата и истиот да го поднесе во постапката за ставање во употреба
согласно Законот за градење. Сертификат за енергетски карактеристики на зградата се
обезбедува пред издавање на одобрението за употреба, односно пред изготвувањето на
извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер, односно пред давањето на
изјава заверена кај нотар под полна материјална и кривична одговорност од изведувачот
со која тој потврдува дека зградата, односно градежната единица е изградена во
согласност со одбрението за градење и основниот проект или проектот на изведена
состојба, во зависност од категоријата на зградата.“
Во ставот (6) зборовите: „копијата од изјавата до ставот (3)” се заменува со зборовите:
„потврдата од ставот (3)”.
Во ставот (8) точка 9) се менува и гласи:
“формата и содржината на потврдата со која се потврдува дека минималните барања за
енергетска ефикасност кои се содржани во основниот проект се во согласност со
минималните барања за енергетска ефикасност”.
По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:
„(9) Министерот ја пропишува максималната висина на надоместокот за издавање на
потврдата од ставот (3) на овој член, врз основа на плоштината на корисната подна
површина на зградите и категориите на зградите определени со правилникот од ставот (8)
од овој член.“
Член 6
Членот 137 се менува и гласи:
„(1) Со овластување за енергетски контролор може да се стекне секое физичко лице ако
ги исполнува следните услови:
1) да има најмалку високо образование во областа на градежништвото, архитектурата,
машинството или електроенергетика (диплома за завршено високо образование VII/1 или
диплома согласно со Болоњската декларација најмалку со 180 кредити според европскиот
кредит трансфер систем (ЕКТС));
2) да има најмалку пет години работно искуство во струката на работи на проектирање,
надзор и одржување на градежни објекти, испитување на енергетски или процесни
постројки, вршење на енергетски контроли или други енергетски услуги или работа на
стручни или научни дејности од областа на енергетиката;
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3) да има завршено обука за енергетски контролор кај правните лица за спроведување
на обуки за енергетски контролори и
4) положен стручен испит за енергетски контролор.
(2) Физичкото лице кое се стекнало со овластување за енергетски контролор може да
врши енергетска контрола само ако е вработено кај трговец поединец или правно лице кои
се стекнале со лиценца за вршење на енергетска контрола.
(3) Овластувањето за енергетски контролор од ставот (1) на овој член важи за период
од три години, со можност за продолжување од по три години. Овластувањето може да се
продолжи само ако енергетскиот контролор успешно заврши обука за усовршување на
енергетските контролори, согласно со правилникот од член 135 од овој закон.
Енергетскиот контролор поднесува барање за продолжување на овластувањето 30 дена
пред истекот на рокот на важност на добиеното овластување.
(4) Агенцијата за енергетика најмалку еднаш на три години објавува повик за избор на
правни лица за спроведување на обуки за енергетски контролори, како и обуки за
усовршување на енергетските контролори, врз основа на програмата за обука и
програмата за усовршување на енергетските контролори, изготвени на начин пропишан со
правилникот од членот 135 од овој закон.
(5) Агенцијата за енергетика ги изготвува и донесува програмата за обука и програмата
за усовршување на енергетските контролори најдоцна до 31 октомври во тековната година
за наредниот период од најмногу три години. Програмите се објавуваат во “Службен
весник на Република Македонија” и на веб страницата на Агенцијата за енергетика.
(6) Агенцијата за енергетика донесува решение за избор на правните лица од ставот (4)
на овој член, кое е со важност од три години.
(7) Агенцијата за енергетика води евиденција на избраните правни лица од ставот (4) на
овој член и истата ја објавува на својата веб страница.
(8) Правните лица од ставот (4) на овој член ја спроведуваат обуката за енергетски
контролори согласно правилникот од член 135 од овој закон. За завршената обука
правните лица од ставот (4) издаваат уверение за успешно завршена обука за енергетски
контролор.
(9) Правните лица од ставот (4) на овој член ја спроведуваат обуката за усовршување на
енергетски контролори согласно правилникот од член 135 од овој закон. За завршената
обука за усовршување правните лица од ставот (4) издаваат уверение за успешно
завршена обука за усовршување на енергетски контролор.
(10) Формата, содржината и начинот на издавање на уверението од ставите (8) и (9) ги
пропишува министерот.
(11) Максималната висина на надоместокот за учество на обука и максималната висина
на надоместокот за учество на обука за усовршување на енергетските контролори се
определува во зависност од просторните и материјалните услови како и за ангажирање на
стручни лица за спроведување на обуки и се определуваат со тарифникот што го донесува
Агенцијата за енергетика, а го одобрува Владата на Република Македонија.“
Член 7
Во членот 137-а став (18) алинејата 5 се менува и гласи:
„да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, на работи на
проектирање, надзор и одржување на градежни објекти, испитување на енергетски или
процесни постројки, вршење на енергетски контроли или други енергетски услуги или
работа на стручни или научни дејности од областа на енергетиката.“
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- да поседува уверение за успешно завршена обука за енергетски контролор.“
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Член 8
Во членот 137-б став (1) во алинејата 2 зборовите: “практичен пример” се заменуваат со
зборовите: “практичен дел”.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Вториот дел од испитот се состои од:
- практичен пример и прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на
анализа и решавање на практичниот пример и
- спроведување на една енергетска контрола, со примена на софтверска алатка која е во
согласност со методологијата за пресметка на енергетски карактеристики на зградите од
правилникот од член 136 став (8) од овој закон, изработка на извештај за спроведената
енергетска контрола и одговор на прашања.“
Член 9
Во членот 137-в во ставот (3) зборовите: "врши и" се заменуваат со зборовите:
„определува место за вршење на енергетска контрола и го врши оценувањето на
кандидатот во врска со вториот дел од испитот од член 137–б став (3) алинеја 2 од овој
закон и врши.“
Во ставот (7) зборовите: „бројот на изготвени прашања и практични примери, како и
сложеноста на материјата“ се заменуваат со зборовите: „бројот на кандидати кои го
полагаат испитот од член 137-б став (3) алинеја 2 од овој закон и бројот на верифицирани,
ревидирани и изготвени прашања и практични примери.“
По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:
„(9) Исплатата на надоместокот на членовите на Комисијата од став (2) на овој член се
врши од сметката на сопствени приходи на Министерството за економија, од уплатените
средства од кандидатите кои полагат испит.“
Член 10
Во член 137-г по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) По исклучок од став (1) на овој член, за потребите од спроведување на
енергетската контрола и изработка на извештајот за спроведената енергетска контрола,
кандидатите може да ја користат софтверска алатка за енергетска контрола што ја
поседуваат правните лица за спроведување на обуки за енергетски контролори од член
137 став (4) на овој закон“.
Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„Стручниот испит за енергетски контролор се спроведува во февруарска, јунска и
октомвриска испитна сесија.“
Член 11
Во членот 137-и во ставот (1) зборовите:„практичен пример“ се заменуваат со
зборовите: „практичен дел“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Вториот дел од испитот од член 137-б став (3) алинеја 1 од овој закон се полага истиот
ден по успешно полагање на првиот дел.“
Во ставот (4) зборовите: “две се слични” се заменуваат со зборовите: „две се слични со
точниот одговор“.
Ставот (7) се менува и гласи:
„Вториот дел од испитот се состои од:
1) решавање на практичен пример и одговарање на пет прашања кои произлегуваат од
практичниот пример и решението на практичниот пример, при што секое прашање од
практичниот пример има пет можни опции на одговор, од кои една е точна, две се слични
со точниот одговор, додека две се неточни и целосно спротивни на точниот одговор и
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2) спроведување на една енергетска контрола, со примена на софтверска алатка која е
во согласност со методологијата за пресметка на енергетски карактеристики на зградите
од правилникот од член 136 став (8) од овој закон, изработка на извештај за спроведената
енергетска контрола и одговор на прашања.“
Ставот (8) се менува и гласи:
„Вториот дел од испитот од член 137-б став (3) алинеја 2 од овој закон се состои од
посета на зграда или градежна единица и прибирање на податоци за добиената зграда или
градежна единица, внесување и обработка на податоци во соодветна софтверска алатка,
подготовка на извештај за спроведена енергетска контрола и презентирање на истиот
извештај.“
Ставот (9) се менува и гласи:
„Услов за полагање на вториот дел од испитот од член 137-б став (3) алинеја 2 од овој
закон е кандидатот да го положи вториот дел од испитот од член 137-б став (3) алинеја 1
од овој закон.“
По ставот (9) се додаваат пет нови става (10), (11), (12), (13) и (14) кои гласат:
„(10) Кандидатот кој го положил вториот дел од испитот од член 137-б став (3) алинеја
1 од овој закон има обврска во рок од 15 работни дена:
- да спроведе една енергетска контрола на зграда или градежна единица. Локацијата на
зградата или градежната едница кандидатот ја добива од Комисијата за верификација,
најдоцна два работни дена од денот на успешно полагање на вториот дел од испитот од
член 137-б став (3) алинеја 1 од овој закон. Претставник од Комисијата ги придружува
кандидатите при посетата на локацијата на зградата или градежната единица;
- да изготви извештај за спроведената енергетска контрола, при што ќе користи
соодветна софтверска алатка и
- да го достави извештајот за спроведената енергетска контрола до Комисијата за
верификација, во хартиена форма.
(11) Кандидатот има обврска најдоцна во рок од три дена по доставувањето да го
презентира извештајот за спроведената енергетска контрола пред Комисијата за
верификација и да одговара на прашањата кои ќе му ги постави Комисијата за
верификација. Комисијата за верификација му поставува на кандидатот пет прашања кои
се во врска со извештајот за спроведената енергетска контрола како и спроведувањето на
енергетската контрола.
(12) Комисијата за верификација го оценува презентираниот извештај за спроведената
енергетска контрола и одговорите на прашањата, согласно правилникот од ставот (3) од
овој член. Секое прашање има три опции на одговор, од кои една е точна, една е помалку
точна и една е неточна.
(13) Се смета дека кандидатот го положил вториот дел од испитот од член 137-б став
(3) алинеја 2 од овој закон ако постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени
поени со одговарање на прашањата од став (12) од овој член.
(14) Резултатите од полагањето на вториот дел од испитот од член 137-б став (3)
алинеја 2 од овој закон се објавуваат на интернет страницата на Министерството за
економија во рок од три работни дена од денот на презентирање на извештајот за
спроведената енергетска контрола и одговарањето на прашањата кои се во врска со истиот
извештај.”
Член 12
Во членот 137-ј ставот (3) се менува и гласи:
„Полагањето на вториот дел од стручниот испит од член 137-б став (3) алинеја 1 од овој
закон се врши со решавање на практичниот пример и одговарање на пет прашања кои
произлегуваат од практичниот пример, во вид на електронско решение (во натамошниот
текст: електронски практичен пример).“
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Во ставот (8) зборовите: “2015 година“ се заменуваат со зборовите: “2016 година“.
Во ставот (9) по зборовите: „вториот дел од испитот“ се додаваат зборовите: „кој се
однесува на практичниот пример и прашањата кои произлегуваат од практичниот
пример“.
Член 13
Во членот 137-л во ставот (5) по зборот „дека“ се додаваат зборовите: „првиот дел од“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„Вкупното траење на времето определено за решавање на практичниот пример и
одговор на прашањата од вториот дел од испитот од член 137-б став (3) алинеја 1 од овој
закон изнесува 120 минути.’’
Во ставот (7) зборот „испитот“ се заменува со зборовите: „вториот дел од испитот од
член 137-б став (3) алинеја 1 од овој закон.“
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„(8) Кандидатот кој не го положил вториот дел од испитот се смета дека не го положил
испитот.“
Член 14
Во членот 138 по ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10) кои гласат:
„(9) За нови згради и градежни единици како и за згради и градежни единици кои биле
предмет на значителна реконструкција, определени со правилникот од член 136 став (8) од
овој закон, трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на
енергетска контрола издава сертификат за енергетските карактеристики на зградата врз
основа на податоци од основниот проект, проектот на изведена состојба и одобрението за
градење, како и визуелна контрола на зградата. Трговец поединец или правно лице кое
поседува лиценца за вршење на енергетска контрола наплаќа надомест за издадениот
сертификат за енергетски карактеристики на зграда за нови згради и градежни единици
како и за згради и градежни единици кои биле предмет на значителна реконструкција.
(10) Министерот ја пропишува максималната висина на надоместокот за издавање на
сертификат за енергетските карактеристики на зграда, врз основа на плоштината на
корисната подна површина на зградите и категориите на зградите определени со
правилникот од член 136 став (8) од овој закон.“
Ставот (9) кој станува став (11) се менува и гласи:
„Трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска
контрола за извршената енергетска контрола согласно член 134 став (2) и член 136 став (5)
од овој закон и став (8) од овој член наплаќа надомест.“
По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи:
„(12) Владата на Република Македонија, на предлог на Министерот ја пропишува
максимална висина на надоместокот за извршената енергетска контрола, врз основа на
плоштината на корисната подна површина на зградите и категориите на зградите
определени со правилникот од член 136 став (8) од овој закон.”
Член 15
Во членот 150 во ставот (2) по зборовите: „Владата на Република Македонија“ се
додаваат зборовите: „на предлог на министерот“.
Во ставот (3) по зборовите: „Владата на Република Македонија“ се додаваат зборовите:
„на предлог на министерот.“
Член 16
Во членот 157-г став (8) зборовите: „бројот на изготвени прашања како и сложеноста на
материјата“ се заменуваат со зборовите: „бројот на кандидати и бројот на верифицирани,
ревидирани и изготвени прашања“.
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По ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:
„(10) Исплатата на надоместокот на членовите на Комисијата од став (2) од овој член и
член 157-љ став (3) од овој закон се врши од сметката на сопствени приходи на
Министерството за економија, од уплатените средства од кандидатите кои полагат испит.“
Член 17
Во членот 157-л во ставот (1) зборовите: “две се слични” се заменуваат со зборовите:
“две се слични со точниот одговор”.
Член 18
Во член 197 ставот (1) се менува и гласи:
„По исклучок од членот 82 став (1) на овој закон тарифни потрошувачи се:
1) мали потрошувачи на електрична енергија, со потрошувачка на електрична енергија
во 2015 година над 1000 MWh, до 30 јуни 2016 година;
2) мали потрошувачи на електрична енергија, со потрошувачка на електрична енергија
во 2016 година над 500 MWh, до 30 јуни 2017 година;
3) мали потрошувачи на електрична енергија, со потрошувачка на електрична енергија
во 2017 година над 100 MWh, до 30 јуни 2018 година;
4) мали потрошувачи на електрична енергија, со потрошувачка на електрична енергија
во 2018 година над 25 MWh, до 30 јуни 2019 година и
5) домаќинствата и сите останати мали потрошувачи на електрична енергија, до 30 јуни
2020 година.“
Во ставот (4) зборовите: “31 декември 2014“ се заменуваат со зборовите: “30 јуни
2020“.
Во ставот (5) зборовите: “1 јануари 2015“ се заменуваат со зборовите: “1 јули 2020“.
Член 19
Во членот 198 во ставот (2) зборовите: “31 декември 2014“ се заменуваат со зборовите:
“30 јуни 2020“.
Член 20
Одредбите од членовите 1 и 3 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари
2015 година.
Одредбите од член 136 ставови (3) и (4) утврдени во член 5 од овој закон ќе отпочнат
да се применуваат од 1 јануари 2015 година.
На започнатите постапки за добивање на одобрение за градење или значителна
реконструкција на згради или градежни единици до 1 јануари 2015 година ќе се
применуваат одредбите од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14).
Одредбите од членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 и 17 од овој закон ќе отпочнат да се
применуваат од 5 декември 2014 година.
Одредбата од член 138 став (9) утврдена во член 14 од овој закон ќе отпочне да се
применува од 1 јануари 2015 година.
Член 21
Прописите утврдени во овој закон ќе се донесат во рок не подолг од три месеци од
денот на влегување во сила на овој закон.
Член 22
Регулираните договори за купопродажба на електрична енергија за потребите на
тарифните потрошувачи, склучени до денот на влeгувањето во сила на овој закон, ќе се
применуваат до 30 јуни 2020 година.
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Член 23
Регулаторната комисија за енергетика ќе ги усогласи прописите со одредбата од член
197 утврдена во член 18 од овој закон и со одредбата од член 198 утврдена во член 19 од
овој закон, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.
Член 24
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за енергетика.
Член 25
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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