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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2262. 

Врз основа на член 135 ставови (5) и (6) од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13), министерот за економи-
ја, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА(∗) 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредува: 
1) спроведувањето на енергетската контрола, 
2) начинот на процена на основната потрошувачка 

на енергија, 
3) содржината и формата на извештајот за енергет-

ската контрола, 
4) основните елементи на програмата за усовршува-

ње на енергетските контролори, 
5) начинот, постапката и условите за избор на прав-

ни лица што ќе вршат обуки за енергетски контролори, 
6) основните елементи на програмата и начинот на 

вршење на обука и полагање на стручен испит за енер-
гетски контролори, 

7) постапката за издавање, продолжување и одзема-
ње на овластување за енергетски контролор како и по-
стапката за издавање, продолжување и одземање на ли-
ценца за вршење на енергетска контрола, 

8) содржината и формата на барањето за издавање, 
продолжување и признавање на овластување за енер-
гетски контролор и барањето за издавање, продолжува-
ње и признавање лиценца за вршење на енергетска 
контрола, 

9) формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистарот на издадени, одземени и признаени овласту-
вања за енергетски контролори и регистарот на издаде-
ни, одземени и признаени лиценци  за вршење енергет-
ска контрола, 

10) содржината и формата на овластувањето за 
енергетски контролор и лиценцата за вршење на енер-
гетска контрола, 

11) содржината и формата на збирните извештаи за 
извршените енергетски контроли во претходната ка-
лендарска година што ги доставуваат лицата од јавниот 
сектор, односно годишниот извештај за извршените 
енергетски контроли кај лицата од јавниот сектор во 

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2006/32/EU на Европскиот парламент и на Советот за ефикасност 
кај крајната потрошувачка на енергијата и за енергетски услуги 
(CELEX бр. 32006L0032) и со Директивата 2010/31/ЕУ на 
Европскиот Парламент и на Советот од 19 мај 2010 година за 
енергетски карактеристики на зградите (CELEX број 32010L0031). 

претходната календарска година што се доставува од 
страна на Агенцијата за енергетика на Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Агенција) и 

12) методологија за мерење и верификација на за-
штедите на енергија. 

 
II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 

 
Предмет на енергетска контрола 

 
Член 2 

(1) Со енергетската контрола се утврдува ефикасно-
ста при користење на енергијата, како и можностите за 
намалување на потрошувачката на енергија и оствару-
вање на заштеди. 

(2) Предмет на енергетската контрола се згради и 
градежни единици со сите помошни постројки и опре-
ма, вклучувајќи и системи за греење и климатизација, 
како и индустриски процеси кои се одвиваат во нив. 

Енергетската контрола особено се спроведува на 
следниве елементи и системи: 

1) Елементи од обвивката на зградата или градеж-
ната единица, 

2) Системот за производство на топлинска енергија, 
3) Системот за производство на енергија за ладење,  
4) Системот за дистрибуција на топлинска енергија, 

вода, пареа и воздух,  
5) Системот за вентилација и климатизација, 
6) Системот за снабдување со електрична енергија, 
7) Системот за компримиран воздух, 
8) Електромоторните погони,  
9) Системот за електрично осветлување,  
10) Останати потрошувачи на електрична енергија, 
11) Системот за подготовка на санитарна топла вода,  
12) Системот за снабдување со вода, и 
13) Системот за мерење и управување со енергија. 
(3) Предмет на енергетска контрола можат да бидат 

и други технички и технолошки системи во зависност 
од карактеристиките и намената на зградата, градежна-
та единица, постројката и индустрискиот процес.  

 
Видови на енергетска контрола 

 
Член 3 

(1) Енергетската контрола може да биде општа или 
детална (инвестициска) и ја спроведува правно лице 
или трговец поединец кое поседува лиценца за вршење 
на енергетска контрола (во натамошниот текст: субјект 
за вршење на енергетска контрола). 

(2)  Кога предмет на енергетската контрола е зграда 
за која постои обврска за издавање на сертификат за 
енергетски карактеристики на згради, енергетската 
контрола спроведена за издавање на сертификат за 
енергетски карактеристики на згради ќе се смета како 
енергетска контрола во смисла на овој правилник, ако 
енергетската контрола за издавање на сертификат за 
енергетски карактеристики на згради опфати анализа 
на реалната потрошувачка на енергија во зградата, од-
носно управување со енергија во зградата во соглас-
ност со овој правилник. 
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(3) Спроведувањето на енергетската контрола на 
зграда се усогласува со спроведувањето на енергетска-
та контрола за издавање на сертификат за енергетски 
карактеристики на згради, кога обврската за спроведу-
вање на енергетската контрола доаѓа истовремено со 
обврската за издавање на сертификат за енергетски ка-
рактеристики на згради. 

(4) Контролите на системите за греење со котли и 
контролите на системите за климатизација во зградите 
се сметаат како составен дел на опшата или деталната 
енергетска контрола или пак можат да  бидат спроведе-
ни секоја посебно, во согласност со Правилникот за 
енергетски карактеристики на зградите. 

 
Општа енергетска контрола 

 
Член 4 

(1) Општата енергетска контрола е постапка која се 
спроведува во згради, градежни единици, постројки и 
индустриски процеси, а се применува заради утврдува-
ње на реалната потрошувачката на енергија во нив, де-
финирање на мерки за поефикасно користење на енер-
гијата, утврдувањето на остварените заштеди како ре-
зултат од применетите мерки и пресметка на исплатли-
воста на применетите мерки за енергетска ефикасност. 

(2) Со општата енергетска контрола се собираат по-
датоци за потрошувачката на енергија за зградите, гра-
дежните единици, постројките и индустриските проце-
си за период од последните три години. Со општата 
енергетска контрола се спроведуваат мерења на по-
требните параметри во технички оправдан опсег, се 
анализираат собраните податоци за потрошувачката на 
енергија, се проценуваат можностите за намалување на 
потрошувачката на енергија, се предлагаат и оценуваат 
мерките за подобрување на енергетската ефикасност во 
објектите кои се предмет на енергетската контрола. 
Врз основа на активностите спроведени при енергет-
ската контрола, субјектот за вршење на енергетска кон-
трола изработува извештај за енергетска контрола.  

(3) Општата енергетска контрола се применува и за 
изработка на програма за спроведување на мерките за 
подобрување на енергетската ефикасност и намалува-
ње на потрошувачката на енергија од страна на субје-
ктите кај кои постои обврска за спроведување на енер-
гетската контрола. 

 
Детална (инвестициска) енергетска контрола 
 

Член 5 
(1) Детална (инвестициска) енергетска контрола се 

состои од детални мерења, анализи и моделирање на 
потрошувачката на енергија, како и утврдување на исп-
латливоста на мерките за подобрување на енергетската 
ефикасност со гарантирано ниво на точност на резулта-
тите. 

(2) Субјектот за вршење на енергетска контрола 
при оценување на потребата за проширување на спро-
ведените активности од општата енергетска контрола 
се води од следните параметри: површина на зграда, 
старост на зграда, број и сложеност на посебни и при-
дружни делови од згради и сложеност на техничко-тех-

нолошките постројки и индустриски процеси и се кон-
султира со нарачателот пред започнување на деталната 
енергетска контрола.   

(3) Детална (инвестициска) енергетска контрола се 
применува за изработка на инвестициска студија која 
содржи детална техничко-економска анализа и служи 
за примена на сложени мерки за подобрување на енер-
гетската ефикасност по пат на давање на енергетски ус-
луги со гарантирани заштеди. 

 
Временски период за спроведување на енергетска 

контрола 
 

Член 6 
Лицата од јавниот сектор треба да обезбедат енер-

гетска контрола на зградата најмалку еднаш во период 
од три години, сметајќи од денот на доставување на 
последниот извештај за енергетска контрола. 

 
Односи помеѓу нарачателот и субјектот за вршење 

на енергетска контрола 
 

Член 7 
(1) Нарачателот на енергетската контрола на субје-

ктот за вршење на енергетска контрола му ги обезбеду-
ва техничката документација за: зградата, помошните 
постројки и опрема, системите за греење, ладење, кли-
матизација, подготовка на санитарна топла вода и 
осветлување; техничка документацијата поврзана со 
индустриските процеси; како и сите други потребни 
документи за спроведување на енергетската контрола, 
а особено: 

1) податоци за потрошувачката на сите видови на 
енергија за предметот на енергетската контрола за пос-
ледните три години, во вид на сметки од испорачатели-
те на услуги или на друг начин договорен со субјектот 
за вршење на енергетска контрола, техничка докумен-
тација за зградата и техничка документација за опрема-
та која е вградена во системите кои се предмет на енер-
гетска контрола, 

2) извештај за претходно спроведените енергетски 
контроли, 

3) извештај за претходно спроведени контроли на 
системите за греење и климатизација, 

4) извештај за редовните прегледи и сервиси со цел 
одржување во согласност со техничките прописи за си-
стемите за вентилација, климатизација и греење на 
зградите, и 

5) извештај за редовните прегледи и сервиси спро-
ведени со цел одржување на сите други технички си-
стеми. 

(2) Нарачателот на енергетската контрола на субје-
ктот за вршење на енергетска контрола му обезбедува 
услови за непречена енергетска контрола на дадената 
локација, а особено: 

1) непречен пристап до сите делови на зградата и 
до сите системи, опрема и постројки кои се предмет на 
енергетската контрола заради проверка дали се приме-
нуваат прописите кои се однесуваат на предметот на 
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енергетска контрола и прописите за заштита, безбед-
ност и здравје при работа, како и заради потребите од 
вршење на мерења при спроведување на детална енер-
гетска контрола, и 

2) разговор со лицата вработени кај нарачателот на 
енергетска контрола, со цел оценка на процесите и на-
чинот на користење и управување со енергијата на да-
дената локација. 

 
Спроведување на општа енергетска  

контрола 
 

Член 8 
(1) Општата енергетска контрола се состои од:  
1) Подготвителен дел на енергетската контрола, кој 

вклучува:  
а) Обиколка на сите објекти (згради, градежни еди-

ници, постројки и индустриски процеси) кои се пред-
мет на енергетската контрола, и 

б) Собирање на основните податоци за предметот 
на енергетска контрола како што се: зградите, градеж-
ните единици, постројките и опрема, вклучувајќи ги и 
системите за греење и климатизација и индустриските 
процеси, активностите кои произлегуваат од дејноста 
која се одвива на дадената локацијата и собирање на 
податоци за потрошувачката на енергија, како и за тро-
шоците за енергија за последните три години и тоа по 
пат на:  

- сметки од снабдувачите на енергија и вода, 
- прегледи на поединечни делови од постројките, 
- преглед на соодветната техничка документација и 

литература, и 
- спроведување на мерење на клучните параметри 

потребни за спроведување на анализите.  
2) Анализа на потрошувачката на енергија, како и 

на праксата за управување со енергијата, зависно од 
дејноста на нарачателот на енергетската контрола 
вклучува: 

а) Одредување на референтната потрошувачка на 
енергија за предметот на енергетската контрола,  

б) Изработка на енергетски и трошковен биланс за 
предметот на енергетска контрола,  

в) Анализа на потрошувачката на енергија за глав-
ните групи на броила или системи,   

г) Обработка на податоците добиени со мерење,  
д) Пресметката на параметрите на енергетската 

ефикасност и целокупната оценка на ефикасноста на 
потрошувачката на енергија во зградата, и 

ѓ) Анализа на моменталната пракса за управување 
со енергијата. 

3) Утврдување и вреднување на можностите за за-
штеда и предлагање на поединечни мерки за подобру-
вање на енергетската ефикасност: 

а) Дефинирање на поединечни мерки за подобрува-
ње на енергетската ефикасност, вклучувајќи и разгле-
дување на можноста за промена на енергенсот, како и 
користење на обновливи извори на енергија,  

б) Оценка на секоја поединечна мерка преку одре-
дување на можноста за заштеда на енергија, средства и 
емисија на CO2, како и на периодот на поврат на тие 
вложувања, 

в) Предлог решенија за спроведување на мерки за 
енергетска ефикасност (групирање на мерките) и де-
тална оценка на секоја опција,  

г) Одредување на можности за заштеда на енергија 
за секое решение земајќи го предвид и меѓусебното 
дејство на поединечните мерки,  

д) Техничко-економска анализа на секоја предложе-
на мерка со помош на финансиски методи, како што е 
едноставен период на поврат на вложените средства, 

ѓ) Анализа на секоја предложена мерка во поглед на 
смалување на емисијата на загадувачи, особено на 
CO2, 

е) Предлог план за спроведување на приложените 
мерки, 

ж) Одредување на показателите на енергетска ефи-
касност и постапките за следење,  

з) Мерење и верификација на заштедата на енергија 
во непосредната потрошувачка, и 

ѕ) Изработка на финален извештај и предавање на 
извештајот на нарачателот. 

(2) Општата енергетска контрола, освен активно-
стите од став (1) на овој член, може да вклучи и други 
активности зависно од видот на објектот кој е предмет 
на енергетска контрола и активностите кои се извршу-
ваат во истиот. 

(3) При спроведување на енергетската контрола за 
собирање на податоци кои се однесуваат на потрошу-
вачката на енергија и активности кои се извршуваат на 
дадената локација се користи прашаланик чиј образец е 
даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(4) Пред посета на локацијата, субјектот за вршење 
на енергетска контрола на нарачателот на енергетската 
контрола му доставува план за спроведување на актив-
ностите поврзани со енергетската контрола на дадената 
локација. При спроведување на мерењата на локацијата 
во тек на енергетската контрола, се применуваат и про-
писите за заштита, безбедност и здравје при работа. 

(5) Содржината на планот за мерења, кој е составен 
дел на извештајот за спроведена енергетска контрола, е 
дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(6) Потрошувачката на енергија, субјектот за врше-
ње на енергетска контрола, при спроведувањето на оп-
штата енергетска контрола, ја анализира со изработка 
на енергетски и трошковен биланс за потрошувачката 
на поединечните енергенси или за видот на енергија, 
чија форма и содржина се дадени во  Прилог 3 кој е со-
ставен дел на овој правилник.  

(7) Насоките за дефинирање и следење на показате-
лите на енергетската ефикасност и изработката на пла-
нот за следење на остварените заштеди со примена на 
мерките за подобрување на енергетската ефикасност се 
утврдени со Методологијата за мерење и верификација 
на заштедите на енергија. Показателите за енергетската 
ефикасност можат да се одредат на ниво на предметот 
на енергетска контрола и тоа за сите енергенси поеди-
нечно, за сите видови на енергија, како и на ниво на се-
кој поединечен систем. 
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(8) Методологијата за мерење и верификација на за-
штедите на енергија е дадена во Прилог 4 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(9) Во текот на вршењето на општата енергетска 
контрола субјектот за вршење на енергетска контрола 
треба да ги оцени и достапноста на постојните органи-
зациски постапки и начинот на следење на потрошу-
вачката на енергија согласно системот за оценување на 
управувањето со енергија во анализираниот објект, да-
ден во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.  

(10) Секоја поединечна мерка за подобрување на 
енергетската ефикасност особено ги вклучува следните 
елементи: 

1. Назив на мерката, 
2. Оценка за годишните заштеди на енергија по 

енергенси, односно видовите на енергија, како финал-
но искористена енергија и/или како вложена примарна 
енергија, 

3. Оценка на годишните парични заштеди, 
4. Оценка на редукцијата на емисиите на CO2, спо-

ред коефициентите за пресметка на емисијата на CO2 
при согорување на фосилни горива во Република Ма-
кедонија, кои се дадени во Прилог 6 кој е составен дел 
на овој правилник. 

5. Оценка на инвестициските трошоци за спроведу-
вање на мерката, според постапката за оценка на вло-
жувањата за подобрување на енергетската ефикасност, 
која е дадена во Прилог 7 кој е составен дел на овој 
правилник. 

6. Пресметка на едноставниот период на поврат на 
вложените средства за мерката анализирана со основ-
ната енергетска контрола,   

7. Оценка на сложеноста за спроведување на мерка-
та, и 

8. Животниот век на новата опрема за спроведува-
ње на мерката за подобрување на енергетската ефикас-
ност.  

(11) Субјектите за вршење на енергетска контрола, 
при спроведување на енергетската контрола на згради-
те и градежните единици може да користат софтверска 
програма како што е утврдено во Правилникот за енер-
гетски карактеристики на зградите. Во случај кога 
предметот на енергетска контрола, покрај зграда или 
градежна единица, опфаќа и други системи, тогаш мо-
же да се користи и софтверска програма која одговара 
на специфичностите на предметот на енергетска кон-
трола. 

 
Спроведување на детална енергетска контрола 
 

Член 9 
(1) Деталната (инвестициска) енергетска контрола 

се спроведува веднаш по општата енергетска контрола 
и е насочена кон оние мерки кои имаат високи трошо-
ци на вложување и подолг период на поврат на вложе-
ните средства, со истовремено добри можности за ос-
тварување на енергетски заштеди.  

(2) Деталната енергетска контрола ги опфаќа сите 
постапки како и општата енергетска контрола, но до-
полнително, за избраната мерка, се спроведуваат и 
следните активности: 

1. Се подготвуваат и спроведуваат мерења за сите 
потребни параметри кои се предмет на анализа на де-
талната енергетска контрола, 

2. Се поврзуваат измерените вредности на потро-
шувачката на енергија со активностите кои се одвиваат 
на таа локација, и 

3. Се спроведува детална оценка на потребните вло-
жувања и финансиско вреднување на можностите како 
што се интерната стапка на принос или нето сегашна 
вредност. 

  
III. НАЧИН НА ПРОЦЕНА НА ОСНОВНАТА  

ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 10 
Субјектот кој врши енергетска контрола процената 

на основната потрошувачка на енергија ја врши врз ос-
нова на параметрите за основната потрошувачка на 
енергија кои се дадени во Прилог 8 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
IV. СОДРЖИНА И ФОРМА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 
 

Извештај за спроведена енергетска 
контрола 

 
Член 11 

(1) Извештајот за спроведената енергетска контрола 
е резултат на спроведената енергетска контрола и го 
изработува субјектот кој ја извршил енергетската кон-
трола. 

(2) Извештајот се предава на нарачателот на енер-
гетската контрола во печатена и електронска форма. 

(3) Извештајот за спроведената енергетска контрола 
е основа за изработка на Програмите од член 132 и 
член 134 од Законот за енергетика. 

(4) Покрај податоците за наодите од член 135 став 
(4) од Законот за енергетика, извештајот за спроведена 
енергетска контрола содржи и дополнителни податоци, 
вклучително и резиме, кои заедно со формата на изве-
штајот се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Извештај за спроведената контрола на системите за 

греење и климатизација 
 

Член 12 
(1) Субјектите за вршење на енергетската контрола 

при спроведувањето на контролата на системите за гре-
ење (вклучувајќи и со котли за греење) и контролата 
системите за климатизација, кои може да бидат спрове-
дени одделно или како дел од општата и/или деталната 
енергетска контрола, изработуваат извештаи.  

(2) Формата и содржината на извештајот за спрове-
дените контроли на системите за греење се дадени во 
Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Формата и содржина на извештајот за спроведе-
ните контроли на системите за климатизација се даде-
ни во Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник. 
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V. НАЧИН, ПОСТАПКА И УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА 
ПРАВНИ ЛИЦА ШТО ЌЕ ВРШАТ ОБУКИ ЗА  

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ 
 

Јавен повик 
 

Член 13 
(1) Агенцијата најмалку еднаш на три години објаву-

ва повик за избор на правни лица за спроведување на 
обуки и полагање испити за енергетски контролори, ка-
ко и обуки за усовршување на енергетските контролори.  

(2) Повикот од став (1) на овој член се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“ и на веб 
локацијата на Агенцијата и особено ги содржи следни-
те податоци: 

- предмет на избор, 
- лица кои имаат право да поднесат пријава, 
- условите од член 14 од овој правилник кои подно-

сителите на пријавата треба да ги исполнат, 
- листа на документи кои е потребно да се прило-

жат кон пријавата како доказ за исполнување на усло-
вите, 

- начин, место и рок за достава на пријавата, и 
- рок за донесување решение по однос на пријавата. 
 

Услови за избор 
 

Член 14 
На објавениот повик од член 13 од овој правилник 

може да се пријави правно лице (во натамошниот 
текст: подносител на пријава) кое: 

- има најмалку четири постојано вработени или ан-
гажирани стручни лица, со работно искуство од нај-
малку седум години, во една или повеќе од следните 
области: градежна физика, опрема и инсталации за гре-
ење и климатизација, обновливи извори на енергија, а 
посебно сончеви колектори, топлински пумпи и кори-
стење на биомаса, спроведување енергетски контроли, 
законодавство за енергетска ефикасност и обновливи 
извори на енергија на Република Македонија и Европ-
ската унија, економско-финансиски анализи и енергет-
ски менаџмент, софтверски програми за енергетска 
контрола, проектирање и одржување на електрични 
апарати и уреди и системи за осветлување и други об-
ласти поврзани со програмата за обука; 

- има искуство во спроведување обуки или вршење 
образовна дејност, при што најмалку тројца од врабо-
тените или ангажираните стручни лица треба да имаат 
најмалку високо образование во областа на техничките 
науки (машинство, градежништво, архитектура и еле-
ктротехника), додека најмалку еден од вработените или 
ангажираните стручни лица треба да има најмалку ви-
соко образование во областа на економските или прав-
ните науки; 

- поседува или има на располагање простор кој мо-
же да собере најмалку 15 учесници и опрема која вклу-
чува мерни инструменти и техничка лабораторија; 

- ги задоволува потребните административно-тех-
нички капацитети; и 

- има детално разработен план и организација на 
спроведувањето на програмата за обука и програмата 
за усовршување, вклучувајќи ја содржината и начинот 
на проверка на знаењето на учесниците на обуката. 

 
Начин и рок на поднесување  

на пријава 
 

Член 15 
Подносителот на пријава поднесува пријава за обу-

чувач до Агенцијата во хартиена или електронска фор-
ма во рок од 15 дена од денот на објавувањето на пови-
кот од член 13 од овој правилник. 

 
Документација 

 
Член 16 

(1) Во пријавата за обучувач од член 15 од овој пра-
вилник се содржани податоци за стручните лица, реле-
вантното искуство на правното лице, просторот и опре-
мата, административно-техничките капацитети, како и 
план и организација на спроведување на програмата. 

(2) Кон пријавата, подносителот на пријавата ја 
приложува следната документација: 

1. за стручно лице: 
- доказ за завршено високо образование, 
- потврда за работно искуство во струката, и 
- доказ за вработување во случај кога стручното ли-

це е вработено кај подносителот на пријавата, односно 
соодветен договор за ангажман во случај кога стручно-
то лице не е постојано вработено кај подносителот на 
пријавата. 

2. за простор и опрема: 
- доказ за сопственост или право на користење на 

деловниот простор врз основа на договор за закуп или 
друг соодветен договор склучен со сопственикот на 
просторот, и 

- опис на техничката опременост. 
3. за административно-технички капацитети: 
- изјава за ангажиран технички кадар без оглед на 

тоа дали тој е вработен кај подносителот на пријавата, 
4. за искуство во спроведување обуки или вршење 

образовна дејност: 
- референтна листа на спроведени обуки или 
- доказ за вршење образовна дејност. 
5. план и организација на спроведувањето на про-

грамата за обука, односно програмата за усовршување, 
како и за полагањето на испити. 

 
Начин на избор 

 
Член 17 

(1) Заради евалуација на поднесените пријави и до-
несување на решение за избор согласно член 137 став 
(7) од Законот за енергетика во Агенцијата се формира 
стручна комисија која е составена од претседател и 
членови. 

(2) Комисијата од став (1) ги врши следните работи: 
- отворање на пријавите, 
- составување на записник, 
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- проверување на исполнувањето на условите од За-
конот за енергетика и член 14 на овој правилник, 

- утврдување на пријави што не ги исполнуваат ус-
ловите, 

- утврдување на пријави што ги исполнуваат усло-
вите, 

- предлагање на правни лица кои ги исполнуваат 
условите за обучувачи, и 

- изготвување на извештај за спроведената евалуа-
ција во кој е содржан предлог за избор на обучувачи. 

(3) Извештајот на комисијата од став (2), алинеја 7 
на овој член се доставува до директорот на Агенцијата. 

(4) Листата на правни лица за спроведување на обу-
ки и полагање испити за енергетски контролори, како и 
обуки за усовршување на енергетските контролори (во 
натамошниот текст: обучувачи) се доставува до сите 
подносители на пријави и се објавува на веб локацијата 
на Агенцијата. 

 
VI. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУ-
КА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ И ПРОГРАМАТА ЗА 
УСОВРШУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА 
И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ 
КОНТРОЛОРИ И НА ОБУКА ЗА УСОВРШУВАЊЕ НА  

ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ 
 
Содржина и траење на програмата за обука  

за енергетски контролори 
 

Член 18 
(1) Основните елементи на програмата за обука и 

полагање на испити за енергетски контролори се даде-
ни во Прилог 12 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Програмата за обука и полагање на испити се 
спроведува во траење од 80 до 120 часа, при што соод-
носот на теориска настава и практична работа треба да 
биде 70:30. 

 
Начин на спроведување на обука и полагање  

на испит за енергетски контролори 
 

Член 19 
(1) Обучувачот ја спроведува обуката и полагањето 

на испит за енергетски контролори согласно одредбите 
од овој правилник, Програмата за обука и полагање на 
испити за енергетските контролори од член 137 став (6) 
од Законот за енергетика и доставениот план и органи-
зација на спроведување на обуката. 

(2) Обучувачот при спроведувањето на обуката тре-
ба да:  

1. го утврди идентитетот и присуството на учесни-
ците на обуката, 

2. врши евидентирање на учесниците на обуката,  
3. го спроведува полагањето на испитите, 
4. по барање на Агенцијата известува за спроведу-

вање на обуките и полагањето на испити, и 
5. и овозможи на Агенцијата да изврши контрола над 

спроведувањето на обуките и полагањето на испити. 

(3) Најмалку едно стручно лице кое не било дел од 
тимот на обучувачи кои ја спровеле обуката го спрове-
дува полагањето на стручниот испит за проверка на 
знаењето на учесниците на обуката. 

(4) Полагањето на стручниот испит се состои од 
писмен тест со најмалку 30 прашања и со практична 
работа на учесникот на обуката која се состои од изра-
ботка на една енергетска контрола. 

(5) За полагањето на стручниот испит од ставовите 
(3) и (4) од овој член, обучувачот води записник кој со-
држи: 

1. име и презиме и контакт информации на учесни-
кот на обуката, 

2. датум и место на полагање на испитот, 
3. име и презиме на стручните лица кои ја спровеле 

обуката, и 
4. име и презиме на стручното лице кое го спровело 

испитот. 
Како составен дел на записникот се и тестовите на 

учесниците на обуката. 
(6) Учесникот на испитот кој добил најмалку 70% 

бодови на писмениот тест од секое поглавје од програ-
мата за обука и полагање на испити и од практичниот 
дел се смета дека успешно ја завршил обуката и пола-
гањето на испит за енергетски контролор, за што му се 
издава доказ за положен испит за енергетски контро-
лор од страна на обучувачот. 

(7) Доказ за положен стручен испит за енергетски 
контролор од став (6) од овој член е Уверение за поло-
жен стручен испит за енергетски контролор, издадено 
од обучувачот кое ги содржи следните елементи: 

1. Име и презиме на лицето кое посетувало обука и 
положило стручниот испит; 

2. Датум и место на раѓање; 
3. Датум на полагање на стручниот испит; 
4. Назив на правното лице кое го издава Уверение-

то за положен стручен испит за енергетски контролор; 
5. Име и презиме на одговорното лице од правното 

лице кое го издава Уверението, негов потпис и печат; 
6. Број на Уверението за положен стручен испит за 

енергетски контролор, датум и место на издавање; и 
7. Податоци за спроведената обука.  
 

Содржина и траење на програмата за усовршување 
на енергетски контролори 

 
Член 20 

(1) Основните елементи на програмата за усовршу-
вање на енергетски контролори се дадени во Прилог 13 
кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Програмата за усовршување се спроведува во 
траење од 8 до 16 часа зависно од промената на пропи-
сите во подрачјето на енергетската ефикасност и/или 
техничко-технолошкиот и методолошкиот напредок на 
тоа подрачје. 

 
Начин на спроведување на обуката за усовршување 

на енергетски контролори 
 

Член 21 
(1) Обучувачот ја спроведува обуката за усовршу-

вање на енергетски контролори согласно одредбите од 
овој правилник, Програмата за усовршување на енер-
гетски контролори од член 137 став (6) од Законот за 
енергетика и доставениот план и организација на спро-
ведување на обуката. 
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(2) Обучувачот при спроведувањето на обуката тре-
ба да:  

1. го утврди идентитетот и присуството на учесни-
ците на обуката, 

2. врши евидентирање на учесниците на обуката,  
3. по барање на Агенцијата известува за спроведу-

вање на обуката за усовршување на енергетските кон-
тролори, и 

5. и овозможи на Агенцијата да изврши контрола 
над спроведувањето на обуката за усовршување на 
енергетските контролори. 

(3) За спроведувањето на обуката за усовршување 
на енергетските контролори од ставовите (1) и (2) од 
овој член, обучувачот води записник кој содржи: 

1. име и презиме и контакт информации на учесни-
кот на обуката, 

2. датум и место на полагање на испитот, и 
3. име и презиме на стручните лица кои ја спровеле 

обуката. 
(4) На енергетскиот контролор, кој посетувал обука 

за усовршување за енергетски контролор му се издава 
доказ за успешно завршување на обуката за усовршу-
вање на енергетски контролори од страна на обучува-
чот. 

(5) Доказ за успешно завршување на обуката за усо-
вршување на енергетски контролори од ставот (4) од 
овој член е Уверение за успешно завршување на обука-
та за усовршување на енергетски контролори, издадено 
од обучувачот и истото содржи: 

1. Име и презиме на лицето кое посетувало обука; 
2. Датум и место на раѓање; 
3. Датум/период на спроведување на обуката; 
4. Назив на правното лице кое ја спровело обуката; 
5. Име и презиме на одговорното лице од правното 

лице кое го издава Уверението, негов потпис и печат; 
6. Број на Уверението за успешно завршување на 

обуката за усовршување на енергетски контролори, да-
тум и место на издавање; и 

7. Податоци за спроведената обука. 
 

VII. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ЕНЕРГЕТ-
СКИ КОНТРОЛОР, КАКО И ПОСТАПКА ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 

 
1. Издавање, продолжување и одземање на  
овластување за енергетски контролор 

 
Член 22 

(1) Физичкото лице кое е заинтересирано да добие 
овластување за енергетски контролор до Агенцијата 
поднесува барање за издавање на овластување за енер-
гетски контролор во хартиена или електронска форма. 
За пријавите и барањата поднесени во електронска 
форма соодветно се применуваат прописите за подато-
ци во електронски облик и електронски потпис. 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член за издава-
ње на овластување за енергетски контролор физичкото 
лице приложува докази за: 

1. завршено високо образование од техничка насока; 

2. работно искуство во струката на работи на прое-
ктирање, надзор и одржување на градежни објекти, ис-
питување на енергетски или процесни постројки, врше-
ње на енергетски контроли или други енергетски услу-
ги или работа на стручни или научни дејности од обла-
ста на енергетиката и 

3. положен стручен испит за енергетски контролор. 
 

Член 23 
По приемот на барањето и документацијата се утвр-

дува исполнетоста на условите за овластување на фи-
зичкото лице за енергетски контролор согласно Зако-
нот за енергетика и доколку истите се исполнети, се 
донесува решение за издавање на овластување за енер-
гетски контролор, односно се донесува решение со кое 
се одбива барањето за издавање на овластување за 
енергетски контролор за осум дена од денот на прие-
мот на барањето. 

 
Член 24 

(1) Пред истекот на периодот на важност на овла-
стувањето за енергетски контролор, физичкото лице 
поднесува барање за продолжување на овластувањето 
до Агенцијата, при што доколку Агенцијата утврди де-
ка физичкото лице и понатаму ги исполнува условите 
да биде овластено за енергетски контролор, донесува 
решение за продолжување на овластувањето. 

(2) При поднесување на барањето за продолжување 
на важноста на овластувањето од ставот (1) на овој 
член, физичкото лице приложува и доказ за успешно 
завршување на програмата за усовршување на енергет-
ски контролори. 

(3) Доколку настанат промени на условите врз ос-
нова на кои физичкото лице се стекнало со овластува-
ње за енергетски контролор во смисла на член 137 став 
(14) од Законот за енергетика, физичкото лице за тоа ја 
известува Агенцијата во рок од 15 дена од денот на на-
станатата промена, при што доколку Агенцијата утвр-
ди дека физичкото лице престанало да ги исполнува 
условите утврдени во Законот за енергетика, донесува 
решение за одземање на овластувањето. 

 
2. Издавање, продолжување и одземање на лиценца 

за вршење на енергетска контрола 
 

Член 25 
(1) Трговецот поединец или правното лице кое е за-

интересирано да добие лиценца за вршење на енергет-
ска контрола до Министерството за економија (во ната-
мошниот текст: Министерството) поднесува барање за 
издавање на лиценца за вршење на енергетска контро-
ла во хартиена или електронска форма. За пријавите и 
барањата поднесени во електронска форма соодветно 
се применуваат прописите за податоци во електронски 
облик и електронски потпис. 

(2) Кон барањето за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска контрола, трговецот поединец или прав-
ното лице приложува и документација согласно член 
137 - а став (3) од Законот за енергетика. 
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Член 26 
По приемот на барањето и документацијата се утвр-

дува исполнетоста на условите за издавање на лиценца 
за вршење на енергетска контрола на трговецот поеди-
нец или правното лице согласно Законот за енергетика 
и доколку истите се исполнети, се издава лиценца, од-
носно се донесува решение со кое се одбива барањето 
за издавање на лиценца за вршење енергетска контрола 
за осум дена од денот на приемот на барањето. 

 
Член 27 

(1) Пред истекот на периодот на важност на лицен-
цата за вршење енергетска контрола издадена на трго-
вецот поединец или правното лице утврден во Законот 
за енергетика, трговецот поединец или правното лице 
поднесува барање за продолжување на лиценцата до 
Министерството, при што доколку Министерството 
утврди дека трговецот поединец или правното лице и 
понатаму ги исполнува условите да биде овластено за 
вршење на енергетска контрола издава решение за про-
должување на лиценцата. 

(2) Доколку настанат промени на условите врз ос-
нова на кои трговецот поединец или правното лице се 
стекнало со лиценца за вршење на енергетска контрола 
во смисла на член 137 - а став (13) од Законот за енер-
гетика, трговецот поединец или правното лице за тоа 
го известува Министерството во рок од 15 дена од де-
нот на настанатата промена, при што доколку Мини-
стерството утврди дека трговецот поединец или прав-
ното лице престанало да ги исполнува условите утвр-
дени во Законот за енергетика донесува решение за од-
земање на лиценцата. 

 
VIII. СОДРЖИНА И ФОРМА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ НА ОВЛА-
СТУВАЊЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОР И БАРА-
ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ПРИЗ-
НАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА  

КОНТРОЛА 
 

Член 28 
(1) Барањето за издавање, продолжување и признава-

ње на овластување за енергетски контролор кое го под-
несува физичкото лице ги содржи следните податоци: 

1. име и презиме; 
2. број на лична карта или на патна исправа; 
3. адреса на живеење;  
4. држава; 
5. контакт телефон;  
6. електронска пошта; 
7. вид на образование; 
8. опис на работното искуство, 
9. положен стручен испит за енергетски контролор, 
10. завршена обука за усовршување на енергетски 

контролори, 
11. период кога истекува важноста на добиеното ов-

ластување, 

12.опис или назив на професионалната квалифика-
ција стекната со овластувањето или другиот соодветен 
документ за вршење на енергетска контрола издаден од 
надлежното тело на друга држава; 

13. држава во која е издадено овластувањето или 
другиот соодветен документ за вршење на енергетска 
контрола; 

14. надлежно тело од кое е издадено овластувањето 
или другиот соодветен документ за вршење на енергет-
ска контрола. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог 14  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
2. Барање за издавање, продолжување и признава-
ње лиценца за вршење на енергетска контрола 
 

Член 29 
(1) Барањето за издавање, продолжување и призна-

вање на лиценца за вршење на енергетска контрола кое 
го поднесува трговецот поединец или правното лице ги 
содржи следните податоци: 

1. назив и седиште на трговецот поединец или прав-
ното лице; 

2. единствен матичен број на трговецот поединец 
или правното лице и даночен број; 

3. контакт телефон;  
4. електронска пошта;  
5. контакт лице (име и презиме);  
6. име и презиме, број на вработени енергетски кон-

тролори и опис на нивното работно искуство, 
7. период кога истекува важноста на добиената ли-

ценца, 
8. држава во која е издадена лиценцата или другите 

соодветни документи за вршење на енергетска контрола; 
9. надлежно тело од кое е издадена лиценцата или 

другиот соодветен документ за вршење на енергетска 
контрола и 

10. регистрација за вршење дејност за трговецот по-
единец или правното лице. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 
член е даден во Прилог 15  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
IX. ФОРМА, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ, ОДЗЕМЕНИ И 
ПРИЗНАЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ 
КОНТРОЛОРИ И РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ, ОД-
ЗЕМЕНИ И ПРИЗНАЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА  
ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ 

 
1. Регистар на издадени, одземени и признаени  

овластувања за енергетски контролори 
 

Член 30 
(1) Регистарот на издадени, одземени и признаени 

овластувања за енергетски контролори (во натамошни-
от текст: Регистар на енергетски контролори) се води 
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во укоричена книга со димензии 450 х 300 мм која се 
состои од евиденциски лист и збирка на документи. 

(2) На насловната страна на Регистарот на енергет-
ски контролори во левиот горен агол е отпечатено ло-
гото на Агенцијата, под него е отпечатен текст напи-
шан со големи црни букви "РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА", а под него "АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА". 
Во средината на насловната страна е отпечатен текст 
напишан со големи црни букви "РЕГИСТАР НА ИЗ-
ДАДЕНИ, ОДЗЕМЕНИ И ПРИЗНАЕНИ ОВЛАСТУ-
ВАЊА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ". 

(3) Секој евиденциски лист од Регистарот на енер-
гетски контролори има реден број напишан со арапски 
броеви со растечка големина. Пред почетокот на воде-
њето на Регистарот на енергетски контролори на пос-
ледниот евиденциски лист, се забележува вкупниот 
број на листовите што ги содржи Регистарот и се заве-
руваат со печат на Агенцијата и потпис на овластеното 
лице што го води Регистарот. 

(4) Збирката на документи од Регистарот на енер-
гетски контролори ги содржи сите електронски и/или 
хартиени документи врз основа на кои се врши впишу-
вање на податоците во евиденцискиот лист и тоа: 

- барањето за издавање, продолжување и/или приз-
навање на овластување за енергетски контролор; 

- документи кои биле приложени со барањето за из-
давање, продолжување и/или признавање на овластува-
ње за енергетски контролор; 

- документи за издавање, продолжување и/или одзе-
мање на овластувањето за енергетски контролор; 

- сите овластувања, решенија, заклучоци и дописи 
на Агенцијата и 

- други документи кои биле доставени во текот на 
постапката од страна на физичкото лице. 

(5) Врз основа Регистарот на енергетски контроло-
ри Агенцијата изготвува листа за издадени, одземени и 
призаени овластувања за енергетски контролор која се 
објавува на веб страницата на Агенцијата. 

(6) Формата и содржината на Регистарот на енер-
гетски контролори се дадени во Прилог 16 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(7) Регистарот на енергетски контролори се води во 
хартиена и електронска форма. 

 
Евиденциски лист 

 
Член 31 

(1) Евиденцискиот лист од Регистарот на енергет-
ски контролори ги содржи следните рубрики:  

- реден број;  
- регистарски број; 
- архивски број и датум на прием на барањето за из-

давање, продолжување и признавање на овластување за 
енергетски контролор;  

- име и презиме на енергетскиот контролор;  
- број на лична карта или на патна исправа на енер-

гетскиот контролор;  

- држава и адреса на живеење на енергетскиот кон-
тролор; 

- контакт телефон; 
- електронска пошта;  
- вид и степен на образование; 
- работно искуство на енергетскиот контролор; 
- број, датум и место на издавање на Уверението за 

положен стручен испит за енергетски контролор;  
- податоци за овластување или друг соодветен до-

кумент за енергетски контролор издадено од надлежен 
орган во друга држава; 

- број и датум на решението за издавање на овла-
стување за енергетски контролор; 

- број и датум на решението за признавање на овла-
стувањето или другиот соодветен документ за вршење 
на енергетска контрола;  

- рок на важење на овластувањето за енергетски 
контролор; 

- број, датум и место на издавање на Уверенија за 
успешно завршување на обуки за усовршување на 
енергетски контролори; 

- број и датум на решението за продолжување на 
овластувањето за енергетски контролор;  

- број и датум на решението за одземање на овла-
стувањето за енергетски контролор; и  

- забелешка.  
(2) Во евиденцискиот лист од Регистарот на енер-

гетски контролори се внесуваат податоците од став (1) 
на овој член, како и сите промени што ќе настанат по 
извршеното запишување. 

 
Член 32 

Регистарски број е идентификациски број кој му се 
доделува на секој енергетски контролор во решението 
за издавање овластување за енергетски контролор и 
истиот е единствен, непроменлив и неповторлив. 

 
Член 33 

(1) За водење на Регистарот на енергетски контро-
лори во електронска форма се користат електронски 
средства и софтверски програми што овозможуваат 
внесување, обработка и прикажување на податоците 
кои се чуваат во Регистарот. 

 
Член 34 

(1) Енергетскиот контролор за секоја промена на 
податоците внесени во Регистарот на енергетски кон-
тролори, писмено ја известува Агенцијата во рок од 15 
дена од денот на настанување на промената. 

(2) Податоците содржани во Регистарот на енергет-
ски контролори се ажурираат од Агенцијата за три ра-
ботни дена од денот на приемот известувањето од ста-
вот (1) на овој член. 

 
Член 35 

Во случај на престанување на својството на енер-
гетски контролор согласно Законот за енергетика и 
одредбите од овој правилник, Агенцијата по службена 
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должност веднаш ги внесува податоците за решението 
за одземање на овластувањето за енергетски контро-
лор, односно за престанување на својството на овла-
стен енергетски контролор во Регистарот на енергетски 
контролори. 

 
2. Регистар на издадени, одземени и признаени  
лиценци за вршење на енергетски контроли 

 
Член 36 

(1) Регистарот на издадени, одземени и признаени 
лиценци за вршење на енергетски контроли (во ната-
мошниот текст: Регистар на лиценци за вршење на 
енергетски контроли) се води во укоричена книга со 
димензии 450 х 300 мм кој се состои од евиденциски 
лист и збирка на документи.  

(2) На насловната страна на Регистарот на лиценци 
за вршење на енергетски контроли во левиот горен 
агол е отпечатен грбот на Република Македонија, под 
него е отпечатен текст напишан со големи црни букви 
"РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", а под него "МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА". Во средината на нас-
ловната страна е отпечатен текст напишан со големи 
црни букви "РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ, ОДЗЕМЕНИ 
И ПРИЗНАЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКИ КОНТРОЛИ". 

(3) Секој евиденциски лист од Регистарот на лицен-
ци за вршење на енергетски контроли има реден број 
напишан со арапски броеви со растечка големина. 
Пред почетокот на водењето на Регистарот на лиценци 
за вршење на енергетски контроли на последниот еви-
денциски лист, се забележува вкупниот број на листо-
вите што ги содржи Регистарот и се заверуваат со пе-
чат на Министерството и потпис на овластеното лице 
што го води Регистарот. 

(4) Евиденцискиот лист од Регистарот на лиценци 
за вршење на енергетски контроли ги содржи подато-
ците за секој субјект за вршење на енергетска контрола 
во кој се внесува регистарскиот број под кој се заведу-
ва субјектот во Регистарот. 

(5) Збирката на документи од Регистарот на лицен-
ци за вршење на енергетски контроли ги содржи сите 
електронски и/или хартиени документи врз основа на 
кои се врши впишување на податоците во евиденци-
скиот лист и тоа: 

- барањето за издавање, продолжување и/или приз-
навање лиценца за вршење на енергетска контрола; 

- документи кои биле приложени со барањето за из-
давање, продолжување и/или признавање лиценца за 
вршење на енергетска контрола; 

- документи за продолжување, одземање и/или 
признавање на лиценцата за вршење на енергетска кон-
трола; 

- сите овластувања, решенија, заклучоци и дописи 
на Министерството и  

- други документи кои биле доставени во текот на 
постапката од страна на трговецот поединец или прав-
ното лице. 

(6) Врз основа Регистарот на лиценци за вршење на 
енергетски контроли Министерството изготвува листа 
за издадени, одземени и признаени лиценци за вршење 
на енергетски контроли која се објавува на веб страни-
цата на Министерството. 

(7) Формата и содржината на Регистарот на лицен-
ци за вршење на енергетски контроли се дадени во 
Прилог 17 кој е составен дел на овој правилник. 

(8) Регистарот на лиценци за вршење на енергетски 
контроли се води во хартиена и електронска форма. 

 
Член 37 

(1) Евиденцискиот лист од Регистарот на лиценци 
за вршење на енергетски контроли ги содржи следните 
рубрики:  

- реден број;  
- регистарски број; 
- број и датум на прием на барањето за издавање, 

продолжување и признавање лиценца за вршење на 
енергетска контрола;  

- назив на поднесителот на барањето за издавање, 
продолжување и признавање лиценца за вршење на 
енергетска контрола;  

- единствен матичен број на субјектот за вршење на 
енергетска контрола и единствен даночен број;  

- седиште, адреса и општина на субјектот за врше-
ње на енергетска контрола;  

- контакт телефон;  
- електронска пошта;  
- контакт лице (име и презиме) од субјектот за вр-

шење на енергетска контрола;  
- број и датум на лиценцата за вршење на енергет-

ска контрола;  
- број и датум на решението за признавање на ли-

ценцата или другиот соодветен документ за вршење на 
енергетска контрола; 

- рок на важење на лиценцата; 
- број и датум на решението за продолжување на 

лиценцата за вршење на енергетска контрола;  
- број и датум на решението за одземање на лицен-

цата за вршење на енергетска контрола и  
- забелешка.  
(2) Во евиденцискиот лист од Регистарот на лицен-

ци за вршење на енергетски контроли се внесуваат по-
датоците од став (1) на овој член, како и сите промени 
што ќе настанат по извршеното запишување. 

  
Член 38 

Регистарски број е идентификациски број кој се до-
делува на секој субјект за вршење на енергетска кон-
трола при издавање на лиценцата за вршење на енер-
гетска контрола и истиот е единствен, непроменлив и 
неповторлив. 
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Член 39 
(1) За водење на Регистарот на лиценци за вршење 

на енергетски контроли во електронска форма се кори-
стат електронски средства и софтверски програми што 
овозможуваат внесување, обработка и прикажување на 
податоците кои се чуваат во Регистарот. 

 
Член 40 

(1) Субјектот за вршење на енергетска контрола за 
секоја промена на податоците внесени во Регистарот на 
лиценци за вршење на енергетски контроли, писмено 
го известува Министерството во рок од 15 дена од де-
нот на настанување на промената. 

(2) Податоците содржани во Регистарот на лиценци 
за вршење на енергетски контроли се ажурираат од 
страна на Министерството за три работни дена од де-
нот на приемот известувањето од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 41 

Во случај на престанување на својството на субје-
ктот за вршење на енергетска контрола согласно Зако-
нот за енергетика и одредбите од овој правилник, Ми-
нистерството по службена должност веднаш ги внесува 
податоците за решението за одземање на лиценцата за 
вршење на енергетска контрола, односно за престану-
вање на својството на субјектот за вршење на енергет-
ска контрола во Регистарот на лиценци за вршење на 
енергетски контроли. 

 
X. СОДРЖИНА И ФОРМА НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОР И ЛИЦЕНЦАТА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 
 

1. Oвластување за енергетски  
контролор 

 
Член 42 

(1) Решението за издавање на овластување за енер-
гетски контролор содржи: 

- отпечатено лого на Агенцијата, под него отпеча-
тен текст напишан со големи црни букви: „РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА”, а под него “АГЕНЦИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА“; 

- законски основ за донесување на решението за из-
давање на овластување за енергетски контролор; 

- назив на решението; 
- податоци за името и презимето, како и датум и ме-

сто на раѓање на физичкото лице на кое му се издава 
решението; 

- констатација за исполнување на условите соглас-
но Законот за енергетика; 

- рок на важење на решението,; 
- број на решението со датум на издавање; и 
- место за печат и потпис на Директорот на Агенци-

јата. 

(2) Образецот на Решението за издавање на овла-
стување за енергетски контролор е даден во Прилог 18 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
2. Лиценца за вршење на енергетска 

 контрола 
 

Член 43 
(1) Лиценцата за вршење на енергетска контрола се 

издава на образец со формат А-4, со бела боја. 
(2) Лиценцата за вршење на енергетска контрола 

содржи: 
- отпечатен грб на Република Македонија, под него 

отпечатен текст напишан со големи црни букви: „РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, а под него “МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА“; 

- законски основ за издавање на лиценцата за врше-
ње на енергетска контрола, 

- назив на лиценцата; 
- полн назив и седиште на трговецот поединец или 

правното лице на кое му се издава лиценцата; 
- констатација за исполнување на условите соглас-

но Законот за енергетика; 
- рок на важење на лиценцата; 
- број на лиценцата со датум на издавање; и 
- место за печат и потпис на Министерот за еконо-

мија. 
(3) Образецот на лиценцата за вршење на енергет-

ска контрола е даден во Прилог 19 кој е составен дел 
на овој правилник. 

  
XI. СОДРЖИНА И ФОРМА НА ЗБИРНИТЕ ИЗВЕШ-
ТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛИ 

 
Член 44 

(1) Содржината и формата на збирниот извештај за 
извршените енергетски контроли во претходната годи-
на кој лицата од јавниот сектор, односно надлежните 
министерства и единиците на локалната самоуправа го 
доставуваат до Агенцијата е даден во Прилог 20 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(2) Содржината и формата на годишниот извештај 
за извршените енергетски контроли кај лицата од јав-
ниот сектор во претходната година кој Агенцијата го 
доставува до Министерството се дадени во Прилог 21 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
XIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 45 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 12-3644/7  

28 јуни 2013 година Министер за економија, 
Скопје Ваљон Сараќини, с.р. 
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