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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетска 
ефикасност,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 3 
ноември 2022 година.

 
Бр. 08-4539/1 Претседател на Република

3 ноември 2022 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА 
ЕФИКАСНОСТ

Член 1
Во Законот за енергетска ефикасност (*) („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ брoj 32/20 и 110/21), во членот 16 став (1) точката 8) се менува и гласи:
„основните елементи на програмата и начинот на вршење обука, начинот  на полагање 

стручен испит за енергетски контролор  на големите трговци, како и начинот на 
евалуација и признавање на завршените обуки спроведени од меѓународни организации 
кои се сертифицирани за спроведување обуки за имплементација на обврските на 
големите трговци од  членот 15 од овој закон;’’.

Во точката 15) на крајот од реченицата  сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.  
Во точката 16) точката на крајот од реченицата се заменува со сврникот „и“ и се додава 

нова точка 17), која гласи:
„17) формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на извештаите за 

извршената проверка на системи за греење и климатизација со ефективна моќност 
поголема од 70 kW и на издадените потврди за исполнување на условите за работа на 
системите за греење и климатизација, кои ги води Агенцијата за енергетика согласно со 
членот 34 став (6) од овој закон.’’.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
 „(7) Во случаите кога во опфатот на енергетската контрола на големи трговци биле 

вклучени згради кои биле предмет на енергетска контрола согласно со прописот од членот 
32  став (1) од овој закон и прописот од членот 38 став (2) од овој закон, овие згради нема 
да бидат предмет на енергетска контрола кај големите трговци.“.

Ставот (7) станува став (8).
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Во ставот (8) кој станува став (9) зборот „ставот (7)“ се заменува со зборот „ставот (8)“.

Член 2
Во член 17 по ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
„(4) Комисијата од ставот (3) на овој член е составена од три члена и тоа: еден 

претставник од Министерството, Агенцијата и од Министерството надлежно за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот.

(5) Членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член треба да имаат завршен VII/1 
степен образование или да имаат стекнато  најмалку 180 кредити според Европскиот 
кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на градежништвото, архитектурата, 
машинството или електротехниката.

(6) На членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член им следува надоместок за 
извршената работа, кој треба да биде соодветен на обемот и сложеноста на работата и не 
повисок од една третина од просечната месечна нето-плата исплатена во Република 
Северна Македонија во претходната година, објавена од Државниот завод за статистика.

(7) Надоместокот од ставот (6) на овој член со решение го определува министерот, кој 
се обезбедува од надоместокот на пријавените кандидати за полагање на испитот за 
енергетски контролори кај големи трговци, согласно со Тарифникот за енергетски 
контроли на големите трговци од членот 18 став (9) од овој закон.“.

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (8), (9), (10) и (11).
Во ставот (8) кој станува став (12) зборот „ставот (7)“ се заменува со зборот „ставот 

(11)“.
Во ставот (9) кој станува став (13) зборот „ставот (7)“ се заменува со зборот  „ставот 

(11)“.
Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (14), (15) и (16).

Член 3
Во членот 18 во ставот (9) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи: 

„Трошоците за полагање на испитот се приход на Министерството.“.

Член 4
Во член 25 во ставовите (1), (2) и (3) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: 

„Операторот на пазарот на електрична енергија“.
Во став (4) зборот „Правилникот“ се заменува со зборот „Уредбата“.
Ставот (6) се менува и гласи:
 „За издавање, пренос или признавање гаранција за потекло, барателот е должен да 

уплати надоместок на сметка на операторот на пазарот на електрична енергија, чијшто 
износ се утврдува со Тарифник.“. 

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„Тарифникот од ставот (6) на овој член го донесува операторот на пазарот на 

електрична енергија по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика.“.
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „Правилникот од ставот (11)“ се 

заменуваaт со зборовите: „Уредбата од ставот (13)“.
Во ставот (8) кој станува став (9) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: 

„Операторот на пазарот на електрична енергија“.
Во ставот (9) кој станува став (10) зборовите: „Правилникот од ставот (11)“ се 

заменуваат со зборовите: „Уредбата од ставот (13)“ и се додава нов став (11), кој гласи: 
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„(11) Операторот на пазарот на електрична енергија со решение ја укинува или ja 
поништува ГПВЕКП запишана во Регистарот на ГПВЕКП за која е добиено известување 
од надлежен орган на друга држава дека ГПВЕКП е запишана во соодветен регистар на 
ГПВЕКП на другата држава. Пред укинувањето, односно поништувањето на ГПВЕКП, 
Операторот на пазарот на електрична енергија гo известува надлежниот орган од државата 
во која ГПВЕКП е запишана во Регистарот на ГПВЕКП и носителот на ГПВЕКП.“. 

Во ставот (10) кој станува став (12) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: 
„Операторот на пазарот на електрична енергија“.

Ставот (11) кој станува став (13) се менува и гласи: 
„Владата, на предлог на Министерството, донесува Уредба за ВЕКП, со која поблиску 

ги уредува:
1) методологијата за пресметка на коефициентот на полезно дејство на ВЕКП за 

производство на електрична и топлинска енергија;
2) методологијата за процена на заштедата на примарната енергија во ВЕКП;
3) содржината и формата на ГПВЕКП;
4) содржината, формата и начинот на водење на регистарот на ВЕКП;
5) начинот на издавање, пренесување, укинување и поништување на ГПВЕКП;
6) начинот на доставување податоци за произведена електрична енергија на точката на 

предавање во електропреносната мрежа;
7) начинот и условите за признавање на гаранциите за потекло издадени во други 

држави;
8) начинот на определување на енергетската вредност на горивата што се користат во 

ВЕКП и 
9) формата, содржината и начинот водењето на регистар на издадени ГПВЕКП.“.
По ставот (13) се додава нов став (14), кој гласи: 
„(14) Операторот на пазарот на електрична енергија донесува правила за 

администрирање на ГПВЕКП во согласност со овој закон, Уредбата од ставот (13) на овој 
член и стандардите на Европската асоцијација на тела-издавачи на гаранции за потекло, со 
кои поблиску ги пропишува:

1) начинот на регистрација на корисникот на Регистарот за ГПВЕКП;
2) модел-договорот кој се склучува меѓу операторот на пазарот на електрична енергија 

и корисникот на Регистарот на ГПВЕКП;
3) техничките правила за начинот на издавање, пренесување, укинување и 

поништување на ГПВЕКП како и за водење на Регистарот на ГПВЕКП и
4) Објавувањето податоци од јавен карактер поврзани со ГПВЕКП.“.

Член 5
Во член 34 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Агенцијата води евиденција на извештаите од ставот (4) на овој член и на 

издадените потврди од ставот (5) на овој член.“.
Ставот (6) станува став (7).

Член 6
Во член 39 по ставот (3) се додаваат четири нови ставови (4), (5), (6) и (7), кои гласат:
„(4) Комисијата од ставот (3) на овој член е составена од три члена и тоа: еден 

претставник од Министерството, Агенцијата и од Министерството надлежно за вршење на 
работите од областа на уредување на просторот.
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(5) Членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член треба да имаат завршен VII/1 
степен образование или да имаат стекнато  најмалку 180 кредити според Европскиот 
кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на градежништвото, архитектурата, 
машинството или електротехниката. 

(6) На членовите на Комисијата од ставот (3) на овој член им следува надоместок за 
извршената работа, кој треба да биде соодветен на обемот и сложеноста на работата и не 
повисок од една третина од просечната нето-плата исплатена во Република Северна 
Македонија во претходната година, објавена од Државниот завод за статистика.

(7) Надоместокот од ставот (6) на овој член со решение го определува министерот, кој 
се обезбедува од надоместокот на пријавените кандидати за полагање на испитот за 
енергетски контроли на згради согласно со Тарифникот за енергетски контроли на згради 
од членот 40 став (9) од овој закон.“.

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (8), (9), (10) и (11).
Во ставот (8) кој станува став (12) зборот „ставот (7)“ се заменува со зборот „ставот 

(11)“.
Во ставот (9) кој станува став (13) зборот „ставот (7)“ се заменува со зборот „ставот 

(11)“.
Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (14), (15) и (16).

Член 7
Во членот 40 став (9) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи: 

„Трошоците за полагање на испитот се приход на Министерството.“.

Член 8
Во член 43 во ставот (9) зборот „Министерството“ се заменува со зборот „Агенцијата“.

Член 9
Во член 53 ставот  (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противредност се изрекува за прекршок 

за енергетскиот контролор, ако: 
1) не ја врши енергетската контрола во согласност со Правилникот за енергетска 

контрола на големите трговци (член 16 став (1));
2) не ја врши енергетската контрола на големите трговци на објективен и независен 

начин (член 17 став (15));
3) врши енергетска контрола на голем трговец кај нарачател правно лице спротивно на 

членот 17 став (15) точки 1), 2) и 3) од овој закон;
4) врши енергетска контрола на голем трговец спротивно на членот 17 став (16) од овој 

закон;
5) не ја врши енергетската контрола во согласност со Правилникот за енергетска 

контрола на згради (член 38 став (2));
6) не ја врши енергетската контрола на згради на независен и објективен начин (член 39 

став (15) точки 1), 2) и 3));
7) врши енергетска контрола на згради кај нарачател правно лице спротивно на членот 

39 став (15) од овој закон и
8) врши енергетска контрола на згради спротивно на членот 39 став (16) од овој 

закон.’’.
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Член 10
Во членот 58 став (1) зборовите: „до 30 септември 2022 година’’ се заменуваат со 

зборовите: „до 31 март 2024 година“.
Во став (4)  зборовите: „до 30 септември 2022 година’’ се заменуваат со зборовите: „ до 

31 март 2024 година’’.

Член 11
(1) Носителите на овластувањата за вршење енергетски контроли издадени согласно со 

Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), доставуваат 
барање за издавање  овластување за вршење енергетска контрола на згради, со 
доставување уверение за завршена обука за усовршување енергетски  контролори на 
згради до Министерството за економија, најдоцна до 31 јануари 2024 година.

(2) Носителите на овластувањата од ставот (1) на овој член, кои нема да поднесат 
барање во рокот од ставот (1) на овој член за издавање овластување за енергетски 
контролор на згради, не може да вршат енергетска контрола на згради сè до полагање  на 
испитот од членот 39 од овој закон.

Член 12
Првата обука за енергетски контроли на големи трговци ќе започне да се спроведува 

најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на прописот од членот 16 
став (1) од овој закон.

Член 13
(1) Правните лица од членот 18 став (2) од овој закон, вршат евалуација на 

спроведените обуки и ги признаваат завршените обуки спроведени до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, согласно со „Програмата за поттикнување на пазарната 
трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите 
во најдобри практики и технологии“ и „Програмата за Европски енергетски менаџер на 
EUREM“, доколку соодветствуваат со Програмата за обуки и за усовршување на 
енергетските контролори кај големите трговци од членот 18 став (3) од овој закон.

(2) Физичките лица, кои до денот на влегувањето во сила на овој закон завршиле обука 
и поседуваат доказ за признаена завршена обука од ставот (1) на овој член, доставуваат 
барање за полагање на испитот за енергетски контролор до Министерството за економија 
со доставување докази за исполнувањето на условите од членот 17 став (2) точки 1) и  2) 
од овој закон. 

Член 14
Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок најдоцна до 31 

март 2023 година.

Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


