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(1) Shpenzimet për zbatimin e trajnimit të posaçëm të
specializuar dhe dhënien e provimit për marrjen e
certifikatës nga sfera e përpilimit të planit për riorganizim,
janë në ngarkim të kandidatëve."
Neni 74
Pas nenit 291 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 291-a, si
vijojnë:
"Këshilli Mbikëqyrës
Neni 291-a
(1) Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga tre anëtarë nga të
cilët njëri është kryetar i këshillit.
(2) Këshilli Mbikëqyrës:
- kujdeset për punën e ligjshme të Dhomës nga sfera e
punës materiale-financiare dhe të kontabilitetit,
- kryen kontrolle periodike, kontrolle të punës së
kontabilitetit - punës financiare të Dhomës dhe
- kryen punë tjera të parapara me Statutin e Dhomës."
Neni 75
Në nenin 295 paragrafi (3) pas pikës 7 shtohet pikë e re
8, si vijon:
"8) në afat prej një viti kalendarik e ka shkelur detyrën
e përcaktuar me këtë ligj, në së paku tri lëndë në të cilat ka
qenë i emëruar dhe për këtë shkak është miratuar
aktvendim për shkarkimin e tij nga detyra drejtor i
falimentimit, në pajtim me nenin 36 të këtij ligji, nga ana e
gjykatësve të falimentimit që veprojnë në së paku tri
gjykata të ndryshme kompetente reale në territorin e
Republikës së Maqedonisë (shkelje shumë e rëndë)."

Neni 81
Për shitjet të cilat deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji
nuk janë përfunduar zbatohen dispozitat nga Standardi
profesional për mënyrën, procedurën dhe afatet për shitje të
pronës së debitorit të falimentimit që paraqet masë
falimentuese. Deri në fillimin e zbatimit të dispozitave në
pajtim me nenin 85 të këtij ligji, për shitje elektronike do të
zbatohet Standardi profesional për mënyrën, procedurën
dhe afatet për shitje të pronës së debitorit të falimentimit
që paraqet masë falimentuese.
Dispozitat e këtij ligj Neni 82 cilat rregullohet ndarja e
lëndëve drejtorëve të f i me të me metodën e zgjedhjes
alimentimit
elektronike, Regjistri i drejtorëve të falimentimit, shitja e
pronës në mënyrë elektronike, si dhe ngritja e procedurës
sipas planit të përpiluar për riorganizim do të zbatohen nga
1 janari 2014.
Neni 83
Drejtorët e falimentimit nga neni 85 i këtij ligji janë të
detyruar që të sigurohen në pajtim me nenin 28 të këtij
ligji, në afat prej 15 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
Neni 84
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për falimentim.
Neni 85
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Neni 76
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të
miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.

1771.
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

Neni 77
Dhoma e Drejtorëve të Falimentimit detyrohet që ta
harmonizojë punën e vet dhe të miratojë Statut më së voni
në afat prej tre muajsh nga hyrja në fuqi të këtij ligji.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКА

Neni 78
Procedurat e falimentimit të hapura deri në hyrjen në
fuqi të këtij ligji do të përfundohen sipas rregullave që
kanë qenë në fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij
ligji.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 мај 2013 година.

Neni 79
Ky ligj zbatohet në procedurat për propozime të
parashtruara nga propozuesit, e për të cilat nuk është hapur
procedurë e falimentimit para hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 80
Drejtorët e falimentimit që kanë marrë licencë para
hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë ta kryejnë punën e
drejtorit të falimentimit deri në skadimin e vlefshmërisë së
licencës së dhënë.
Drejtorët e falimentimit të cilëve në ditën e hyrjes në
fuqi të këtij ligji u kalon vlefshmëria e licencës së dhënë
ose kanë edhe një vit vlefshmëri të licencës së lëshuar në
pajtim me rregullat që kanë qenë në fuqi para hyrjes në
fuqi të këtij ligji, janë të detyruar që në afat prej më së
shumti 15 ditësh para skadimit të afatit të vlefshmërisë së
licencës të parashtrojnë kërkesë për vazhdimin e
vlefshmërisë së licencës së dhënë për një vit në pajtim me
rregullat që kanë qenë në fuqi para ditës së hyrjes në fuqi të
këtij ligji.

Бр. 07–2241/1
29 мај 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
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” број 16/11 и 136/11), во членот 3
точка 29 зборот “електричната” се брише.
Точката 33 се менува и гласи:
“33. Енергетски контролор е физичко лице кое се
стекнало со овластување во согласност со одредбите од
овој закон;“.
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Точката 91 се менува и гласи:
“91. Сертификат за енергетски карактеристики на
зграда е документ кој ги содржи податоците за енергетските карактеристики на зградата или градежната единица, пресметани на пропишан начин, а го издава трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за
вршење на енергетска контрола;“.
Член 2
Во членот 4 точка 22 по зборот “трговија” се додаваат зборовите: “на големо”.
Член 3
Во членот 38 став (2) точка 1 зборовите: “концесија за
градба“ се заменуваат со зборовите: “договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба“.
Член 4
Во членот 39 став (1) точка 4 зборовите: “односно
системот врз основа на концесија за користење на природно добро, односно изградба на систем и вршење
дејност“ се заменуваат со зборовите: “врз основа на
концесија на добро од општ интерес, односно изградба
на објект, систем или вршење на енергетска дејност врз
основа на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство“.
Член 5
Во членот 51 став (4) зборовите: “ставот (1) на овој
член“ се заменуваат со зборовите: “членовите 49 став
(6), 61 став (1) и 64 став (1) од овој закон“.
Член 6
Во членот 53 став (1) по зборот “министерот“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
“имајќи ја предвид соодветната и правична застапеност
на припадниците на сите заедници.“
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Членовите на Комисијата од ставот (1) на овој
член треба да ги исполнуваат следниве услови:
1) високо образование од областа на надлежност од
органот, односно институцијата од ставот (2) на овој
член и
2) најмалку три години работно искуство на работи
и работни задачи поврзани со постапувањето на комисијата од ставот (1) на овој член.“
Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4),
(5), (6) и (7).
Член 7
Во членот 60 став (9) зборовите: “други видови на“
се бришат.
Член 8
Во членот 62 став (1) зборовите: „концесија доделена од страна на Владата на Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „договор за воспоставување на јавно приватно партнерство доделен од Владата
на Република Македонија“.
Во ставот (2) зборот „Концесијата“ се заменува со
зборот „Договорот“.
Ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
„(3) Периодот за кој се доделува договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство не може да
биде подолг од 35 години. Приватниот партнер има
право да го пренесе договорот за воспоставување на
јавното приватно партнерство на друго лице по претходна писмена согласност од јавниот партнер согласно
со условите под кои е воспоставен постоечкиот дого-
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вор за јавно приватно партнерство, без притоа да се загрози континуираното работење, квалитетното вршење
на услугата, како и цената. Јавниот партнер кој го склучува договорот за пренос треба тоа да го изведе под услови и на начини утврдени во постоечкиот договор за
јавно приватно партнерство.
(4) Владата на Република Македонија, на предлог
на министерот, на предлог на органите на државната
управа или на предлог на единицата на локалната самоуправа, донесува одлука за започнување на постапката
за доделување на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство за изградба на нов систем за дистрибуција на природен гас.“
Во ставот (6) втората реченица се брише.
Ставот (7) се менува и гласи:
„На постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство и на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство
се применуваат одредбите од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство.“
Во ставот (8) зборот „концесија“ се заменува со
зборовите: „воспоставување на јавно приватно партнерство“.
Член 9
Во членот 63 став (1) зборовите: „концесија на
градба која што ја доделува“ се заменуваат со зборовите: „договор за воспоставување на јавно приватно партнерство што го доделува“.
Во ставот (2) зборот „Концесијата“ се заменува со
зборот „Договорот“.
Ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
„(3) Периодот за кој се доделува договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство не може да
биде подолг од 35 години. Приватниот партнер нема
право да го пренесе договорот за воспоставување на
јавното приватно партнерство на друго лице без претходна писмена согласност од јавниот партнер.
(4) Советот на единицата на локалната самоуправа,
на предлог на градоначалникот, донесува одлука за започнување на постапката за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов систем за дистрибуција на топлинска
енергија.“
Во ставот (5) зборот „концесија“ се заменува со
зборовите: „на договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство“.
Ставот (6) се менува и гласи:
„На постапката за доделување на договор за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство и
на договорот за јавно приватно партнерство се применуваат одредбите од Законот за коцесии и јавно приватно партнерство и одредбите од овој закон.“
Во ставот (7) зборот „концесија“ се заменува со
зборовите: „воспоставување на јавно приватно партнерство“.
Член 10
Во членот 114 ставот (1) се менува и гласи:
“Дистрибуција на топлинска енергија се врши од
страна на правни лица сопственици на систем за дистрибуција на топлинска енергија или врз основа на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов систем или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за јавна услуга,
управување, користење, одржување и проширување/надградување на постоечки систем за дистрибуција
на топлинска енергија или од јавни претптијатија основани од единиците на локалната самоуправа.“
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Член 11
По членот 114 се додава нов член 114-а, која гласи:
“Член 114-а
(1) Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за управување, користење, одржување и проширување/надградување на постоечки систем за дистрибуција на топлинска
енергија од страна на единиците на локалната самоуправа.
(2) Периодот за кој се доделува договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство од ставот (1)
на овој член не може да биде подолг од 35 години.
(3) Приватниот партнер нема право да го пренесе
договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство на друго правно лице, без претходна писмена
согласност на јавниот партнер.
(4) Советот на единицата на локалната самоуправа,
на предлог на градоначалникот, донесува одлука за започнување на постапката за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за
управување, користење, одржување и проширување/надградување на постоечки систем за дистрибуција
на топлинска енергија.
(5) На постапката за доделување на договор за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство
и на договор за јавно приватно партнерство од ставот
(1) на овој член се применуваат одредбите од Законот
за коцесии и јавно приватно партнерство и одредбите
од овој закон.“
Член 12
По членот 134 се додава нов член 134-а, кој гласи:
“Член 134-а
(1) Лицата од јавниот сектор се должни да ја следат
и да управуваат со потрошувачката на енергија во зградите или градежните единици во коишто ја вршат дејноста на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија.
(2) Единиците на локалната самоуправа, покрај обврските од ставот (1) на овој член, се должни да ја следат и да управуваат со потрошувачката на енергија во
јавното осветлување на начин на кој се остварува енергетска ефикасност и заштеда на енергија.
(3) Заради исполнување на обврските од ставовите
(1) и (2) на овој член, министерството определува лица
од редот на своите вработени за користење на податоците од единствениот информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор (во натамошниот текст: информациски систем) воспоставен и одржуван од страна на
Агенцијата за енергетика.
(4) Информацискиот систем особено содржи податоци за потрошувачка на енергија и трошоци за потрошената енергија во зградите или градежните единици,
односно за јавното осветлување, нивни општи карактеристики, како и климатолошки податоци потребни за
пресметување на енергетските карактеристики на зградите.
(5) Лицата од јавниот сектор се должни од редот на
своите вработени да определат лица задолжени за прибирање и внесување на податоци во информацискиот
систем и верификација на истите, како и други активности поврзани со следење и управување на потрошувачката на енергија согласно со ставот (11) на овој
член.
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(6) Лицата од јавниот сектор се должни:
1) да ги евидентираат податоците за месечната потрошувачка на енергија за секоја зграда или градежна
единица во кои ја вршат дејноста, односно за јавното
осветлување и истите да ги внесуваат во информацискиот систем и
2) да ги евидентираат податоците за трошоци за потрошената енергија и истите да ги внесуваат во информацискиот систем.
(7) Управата за хидрометеоролошки работи, која
согласно со Законот за хидрометеоролошка дејност поседува климатолошки податоци, е должна од редот на
своите вработени согласно со ставот (11) на овој член
да определи лице задолжено за внесување на климатолошките податоци во информацискиот систем.
(8) Лицата од ставовите (5) и (7) на овој член се
должни редовно да внесуваат во информацискиот систем точни, сеопфатни и релевантни податоци, согласно со ставот (11) на овој член.
(9) Податоците од информацискиот систем се внесуваат и користат за подготовка на програмите и плановите за енергетска ефикасност согласно со овој закон, како и за пресметка на емисиите на стакленички
гасови во атмосферата, емитирани како резултат на потрошената енергија.
(10) При изготвување на извештаите за реализација
на програмите и плановите за енергетска ефикасност,
согласно со овој закон, Агенцијата за енергетика ги користи податоците од информацискиот систем.
(11) Министерот со Правилник за информациски
систем за следење и управување со потрошувачката на
енергија кај лицата од јавниот сектор поблиску ги пропишува:
1) содржината и формата на информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на
енергија;
2) начинот на воспоставување, водење и одржување
на информацискиот систем за следење и управување со
потрошувачката на енергија;
3) начинот, постапката и роковите за внесување и
одобрување на податоците во информацискиот систем
за следење и управување со потрошувачката на енергија;
4) корисниците на информацискиот систем и начинот на користење и објавување и пристап до информациите од информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;
5) индикативна листа на лица од јавниот сектор кои
имаат обврска за внесување на податоци во информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија;
6) корисниците на информацискиот систем и нивното својство, како и овластувањата на лицата одговорни за прибирање, внесување и одобрување на податоците во информацискиот систем и
7) видот и содржината на податоци од информацискиот систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кои корисниците на информацискиот
систем ги прибираат, внесуваат и одобруваат.“
Член 13
Во членот 135 став (2) зборовите: “енергетскиот
контролор“ се заменуваат со зборовите: “правното лице или трговец поединец кој поседува лиценца за вршење на енергетска контрола“, а зборот “му“ се брише.
Во ставот (5) точката 4 се менува и гласи:
“основни елементи на програмата за усовршување
на енергетските контролори;“.
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Tочката 7 се менува и гласи:
“7) постапката за издавање, продолжување и одземање на овластување за енергетски контролор, како и
постапката за издавање, продолжување и одземање на
лиценца за вршење на енергетска контрола;”.
По точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
“8) содржината и формата на барањето за издавање,
продолжување и признавање на овластување за енергетски контролор и барањето за издавање, продолжување и признавање на лиценца за вршење на енергетска
контрола;”.
Во точката 8 која станува точка 9 зборовите: “лицата овластени“ се заменуваат со зборовите: “издадени,
одземени и признаени овластувања за енергетски контролори и регистарот на издадени, одземени и признаени лиценци за вршење на енергетски контроли“ и се
додава нова точка 10, која гласи:
“10) содржината и формата на овластувањето за
енергетски контролор и лиценцата за вршење на енергетска контрола;“.
Точката 9 станува точка 11.
Член 14
Во членот 136 став (2) по зборот “издаваат“ се додаваат зборовите: “трговци поединци или“, а зборот
“овластени“ се заменува со зборовите: “кои поседуваат
лиценци“.
Во ставот (3) по зборовите: “изјава од“ се додаваат
зборовите: “трговец поединец или“, а зборот “овластено“ се заменува со зборовите: “кое поседува лиценца“.
Во ставот (8) точка 10 на крајот од реченицата
сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка.
Во точката 11 на крајот од реченицата точката се
заменува со сврзникот “и“ и се додава нова точка 12,
која гласи:
“12) начинот на вршење на надзор на издадени сертификати за енергетски карактеристики на зградите и
на изготвени извештаи за наодите од контролата на системите за греење на просторот во згради со котли со
ефективна моќност поголема од 20 kW и на системите
за климатизација во згради со ефективна моќност поголема од 12 kW.“
Член 15
Членот 137 се менува и гласи:
“(1) Со овластување за енергетски контролор може
да се стекне секое физичко лице ако ги исполнува
следниве услови:
1) да има најмалку високо образование од техничка
насока;
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 и
3) положен стручен испит за енергетски контролор,
согласно со правилникот од членот 135 од овој закон.
(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 кое стекнал лиценца за вршење на енергетска контрола.
(3) Агенцијата за енергетика донесува решение за
издавање на овластување за енергетски контролор, доколку физичкото лице ги исполнува условите од ставот
(1) на овој член и членот 31 од овој закон, односно донесува решение со кое се одбива барањето за издавање
на овластување за вршење на енергетска контрола, согласно со правилникот од членот 135 од овој закон. Во
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постапката за донесување на решение за издавање на
овластување за енергетски контролор, Агенцијата за
енергетика наплаќа административни такси согласно
со Законот за административни такси.
(4) Овластувањето за енергетски контролор од ставот (3) 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
членот 135 од овој закон. Енергетскиот контролор поднесува барање за продолжување на овластувањето 30
дена пред истекот на рокот на важност на добиеното
овластување.
(5) Агенцијата за енергетика најмалку еднаш на три
години објавува повик за избор на правни лица за спроведување на обуки и полагање на испити за енергетски
контролори, како и обуки за усовршување на енергетските контролори, врз основа на програмата за обука и
полагање на испити и програмата за усовршување на
енергетските контролори, изготвени на начин пропишан со правилникот од членот 135 од овој закон.
(6) Агенцијата за енергетика ги изготвува и донесува програмата за обука и полагање на испити 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.
(7) Агенцијата за енергетика донесува решение за
избор на правните лица од ставот (5) на овој член, кое е
со важност од три години.
(8) Овластување или друг соодветен документ за
енергетски контролор издаден од надлежно тело на
друга држава може да се признае од страна на Агенцијата за енергетика на барање на носителот на овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски
контролор. Во постапката за признавање на овластувањето или друг соодветен документ за енергетски контролор издаден од надлежно тело на друга држава,
Агенцијата за енергетика наплаќа административни такси согласно со Законот за административни такси.
(9) Признавањето на овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски контролор го спроведува Комисија за признавање на овластување или друг
соодветен документ за енергетски контролор издаден
од надлежно тело на друга држава, што ја формира
Агенцијата за енергетика имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите
заедници.
(10) Комисијата од ставот (9) на овој член е составена
од три члена од кои по еден претставник од министерството, Агенцијата за енергетика и министерството надлежно за работите од областа на градежништвото. Мандатот на членовите на Комисијата изнесува четири години.
Комисијата донесува деловник за својата работа.
(11) Барањето за признавање на овластувањето или
другиот соодветен документ од ставот (8) на овој член
се доставува до Агенцијата за енергетика. Кон барањето носителот на овластувањето или другиот соодветен
документ за енергетски контролор издаден од надлежно тело на друга држава треба да достави:
1) оригинал од овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски контролор и заверен превод на овластувањето или другиот соодветен документ
за енергетски контролор на македонски јазик и
2) заверен превод на писмен документ врз основа
на кој надлежното тело може да издава таков вид на
овластување или друг соодветен документ за енергетски контролор.
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(12) Ако Комисијата од ставот (9) на овој член
утврди дека барањето за признавање на овластувањето
или другиот соодветен документ за енергетски контролор е комплетно, во рок не подолг од 15 дена од денот
на приемот на барањето ќе ñ предложи на Агенцијата
за енергетика да донесе решение за признавање на овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски контролор од ставот (8) на овој член.
(13) Ако Комисијата од ставот (10) на овој член
утврди дека барањето за признавање на овластувањето
или другиот соодветен документ за енергетски контролор не ги исполнува условите за признавање на овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски контролор, во рок не подолг од 15 дена од денот на
приемот на барањето ќе ñ предложи на Агенцијата за
енергетика да донесе решение со кое се одбива барањето за признавање на овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски контролор. Против решението со кое се одбива барањето за признавање на
овластувањето или другиот соодветен документ за
енергетски контролор може да се поведе управен спор.
(14) Агенцијата за енергетика со решение го одзема
овластувањето за енергетски контролор, ако:
1) енергетскиот контролор не ја врши енергетската
контрола независно, самостојно и објективно, односно
во согласност со овој закон и прописите донесени врз
основа на овој закон;
2) на енергетскиот контролор му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија;
3) делумно ја изгуби деловната способност и
4) не посетува утврден број на обуки согласно со
програмата за усовршување на енергетски контролори.
(15) Против решението со кое се одбива барањето
за издавање на овластување за вршење на енергетска
контрола од ставот (3) на овој член и решението за одземање на овластувањето од ставот (14) на овој член
може да се поведе управен спор.
(16) Енергетскиот контролор на кого му е одземено
овластувањето врз основа на ставот (14) точки 1 и 4 на
овој член не може да поднесе барање за издавање на ново овластување пред истекот на период од една година
сметано од денот на одземањето на овластувањето.
(17) Енергетскиот контролор на кого му е одземено
овластувањето врз основа на ставот (14) точки 2 и 3 на
овој член, по истекот на времето за која е изречена прекршочната санкција, односно по престанок на причините за делумно губење на деловната способност, со
доставување на соодветен акт од надлежен орган, може
да побара издавање на ново овластување.
(18) Агенцијата за енергетика води регистар за издадени, одземени и признаени овластувања за енергетски контролори. Листата на издадени, одземени и признаени овластувања се објавува на веб страницата на
Агенцијата за енергетика.
(19) Агенцијата за енергетика води евиденција на
избраните правни лица од ставот (5) на овој член и
истата ја објавува на својата веб страница.
(20) Максималната висина на надоместокот за учество на обука и полагање на испит и максималната висина на надоместокот за учество на обука за усовршување на енергетските контролори се определуваат со
тарифникот што го донесува Агенцијата за енергетика,
а го одобрува Владата на Република Македонија.
(21) Максималната висина на надоместокот за учество на обука и полагање на испит 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 полагање на испит.“
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Член 16
По членот 137 се додава нов член 137-а, кој гласи:
“Член 137-а
(1) Со лиценца за вршење на енергетска контрола
може да се стекне трговец поединец или правно лице
кое има вработено најмалку двајца овластени енергетски контролори.
(2) Министерството за економија наплаќа надоместок за издавање на лиценца за вршење на енергетска
контрола во износ од 6.000 денари и надоместок за
продолжување на лиценца за вршење на енергетска
контрола во износ од 3.000 денари.
(3) Лиценцата од ставот (1) на овој член се издава
на барање од трговец поединец или правно лице. Кон
барањето подносителот е должен да достави решение
за упис во трговски регистар и регистар за други правни лица што го води Централниот регистар на Република Македонија, доказ за вработување на најмалку
двајца овластени енергетски контролори, овластувањата за енергетските контролори и доказ дека на сметка
на министерството е извршена уплатата од ставот (2)
на овој член.
(4) Министерот издава лиценца за вршење на енергетска контрола, доколку трговецот поединец или правното лице ги исполнува условите утврдени во ставовите
(1), (2) и (3) на овој член. Доколку трговецот поединец
или правното лице не ги исполнува условите утврдени
во ставовите (1), (2) и (3) на овој член министерот донесува решение со кое се одбива барањето за издавање на
лиценца за вршење на енергетска контрола.
(5) Лиценцата за вршење на енергетска контрола
важи за период од пет години, со можност за продолжување од по пет години. Лиценцата може да се продолжи само ако трговецот поединец или правното лице
ги исполнува условите од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член, како и да поднесе барање согласно со правилникот од членот 135 од овој закон. Трговецот поединец или правното лице поднесува барање за продолжување на лиценцата 30 дена пред истекот на рокот на
важност.
(6) Трговецот поединец или правното лице кое се
стекнало со лиценца за вршење на енергетска контрола
е должно во рок од 15 дена од настаната промена да го
извести министерството за секоја настаната промена во
уписот во трговскиот регистар и регистарот за други
правни лица и/или за промената на вработените овластени енергетски контролори, при што треба да приложи доказ за настанатите промени.
(7) Лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетска контрола издадена од надлежно
тело на друга држава може да се признае од страна на
министерството на барање на носителот на лиценцата
или друг соодветен документ за вршење на енергетска
контрола. Во постапката за признавање на лиценцата
или друг соодветен документ за вршење на енергетска
контрола издадена од надлежно тело на друга држава,
министерството наплаќа надоместок во износ од 6.000
денари.
(8) Признавањето на лиценцата или друг соодветен
документ за вршење на енергетска контрола го спроведува Комисија за признавање на лиценцата или друг
соодветен документ за вршење на енергетска контрола
издадена од надлежно тело на друга држава, што ја
формира министерот имајќи ја предвид соодветната и
правичната застапеност на припадниците на сите заедници.
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(9) Комисијата од ставот (8) на овој член е составена
од три члена од кои по еден претставник од министерството, Агенцијата за енергетика и министерството надлежно за работите од областа на градежништвото. Мандатот на членовите на Комисијата изнесува четири години. Комисијата донесува деловник за својата работа.
(10) Барањето за признавање на лиценцата или друг
соодветен документ за вршење на енергетска контрола
од ставот (7) на овој член се доставува до министерството. Кон барањето носителот на лиценцата или друг
соодветен документ за вршење на енергетска контрола
издадена од надлежно тело на друга држава треба да
достави:
1) оригинал од лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетска контрола и заверен превод на лиценцата или друг соодветен документ за вршење на енергетска контрола на македонски јазик;
2) заверен превод на писмен документ врз основа
на кој надлежното тело може да издава таков вид на
лиценца или друг соодветен документ за вршење на
енергетска контрола;
3) доказ дека има вработено најмалку две лица на
кои им е издадено, односно признато овластување за
енергетски контролор во Република Македонија и
4) оригинал од овластувањата, односно решенијата
за признавање на овластувањето или другиот соодветен документ за енергетски контролор.
(11) Ако Комисијата од ставот (8) на овој член
утврди дека барањето за признавање на лиценцата или
другиот соодветен документ за вршење на енергетска
контрола е комплетно, во рок не подолг од 30 дена од
денот на приемот на барањето, ќе му предложи на министерот да донесе решение за признавање на лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетска контрола од ставот (7) на овој член.
(12) Ако Комисијата од ставот (8) на овој член
утврди дека барањето за признавање на лиценцата или
другиот соодветен документ за вршење на енергетска
контрола не ги исполнува условите за признавање на
лиценцата или другиот соодветен документ за вршење
на енергетска контрола, во рок не подолг од 30 дена од
денот на приемот на барањето, ќе му предложи на министерот да донесе решение со кое се одбива барањето
за признавање на лиценцата или другиот соодветен документ за вршење на енергетска контрола. Против решението со кое се одбива барањето за признавање на
лиценцата или другиот соодветен документ за вршење
на енергетска контрола може да се поведе управен
спор.
(13) Министерот донесува решение за одземање на
лиценцата за вршење на енергетски контроли, ако:
1) трговецот поединец или правното лице не го исполнува условот од ставот (1) на овој член;
2) трговецот поединец или правното лице не го достави годишниот извештај во рокот согласно со членот
138 став (4) од овој закон до Агенцијата за енергетика и
3) трговецот поединец или правното лице не го извести министерството за секоја настаната промена во
уписот во трговскиот регистар и/или за промената на
вработените овластени енергетски контролори согласно со ставот (6) на овој член.
(14) Против решението на министерот од ставовите
(4) и (13) на овој член може да се поведе управен спор.
(15) Трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола е должно
најдоцна до 31 декември во тековната година да достави доказ од надлежен орган за водење на евиденција на
вработени лица за исполнување на условите од ставот
(1) на овој член.
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(16) Министерството води регистар за издадени, одземени и признаени лиценци за вршење на енергетски
контроли. Листата на издадени, одземени и признаени
лиценци за вршење на енергетски контроли се објавува
на веб страницата на министерството.“
Член 17
Во членот 138 ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и
гласат:
“(1) Трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола е должно
да ја врши енергетската контрола независно, самостојно и објективно, во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.
(2) Извештајот за наодите од енергетската контрола
го изготвува трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола и
истиот мора да биде заверен и да биде потпишан од овластен енергетски контролор.
(3) Трговец поединец или правно лице кое поседува
лиценца за вршење на енергетска контрола е должно да
води евиденција за извршените енергетски контроли и
да ја чува документацијата за извршените контроли
најмалку десет години.”
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола е должно, најдоцна до 31 јануари во тековната година, да достави до Агенцијата за енергетика годишен извештај за
извршените енергетски контроли во претходната календарска година, кон кој ги приложува сите поединечни извештаи за извршените енергетски контроли за извештајниoт период.“
Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: “врз
основа на” се додава зборот “годишните”, зборовите:
“ставот (3)” се заменуваат со зборовите: “ставот (4)”, а
по датата “31 март“ се додаваат зборовите: “во тековната година“.
Ставот (5) се брише.
Ставот (8) се менува и гласи:
“Трговец поединец или правно лице кое поседува
лиценца за вршење на енергетска контрола издава сертификат за енергетски карактеристики на зградите, врз
основа на извршена енергетска контрола.“
По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:
“(9) Трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола за извршената енергетска контрола наплаќа надоместок чија
максимална висина се утврдува со тарифникот што го
донесува Агенцијата за енергетика, а го одобрува Владата на Република Македонија. При утврдувањето на
максималната висина на надоместоците се земаат предвид следниве елементи: површина на зграда, старост на
зграда, број и сложеност на посебни и придружни делови од згради, сложеност на техничко-технолошките
постројки и индустриските процеси и други елементи,
во зависност од предметот на енергетската контрола.“
Член 18
По членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи:
“Член 154-а
(1) Корисниците на системот се должни да обезбедат контакт податоци (име и презиме/назив на корисникот, адреса/седиште, матичен/даночен број, број на
документ за идентификација, телефон, факс, е-пошта)
на соодветните оператори на системот кој го користат,
како и на снабдувачите со енергија, односно природен
гас и на трговците заради вршење на енергетски дејности и обезбедување на јавна услуга.
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(2) Операторите на системите, како и снабдувачите
со енергија, односно природен гас и трговците се
должни да водат евиденција на корисниците на системот која ги содржи податоците од ставот (1) на овој
член и истите имаат право да ги обработуваат, ажурираат и разменуваат меѓу себе заради остварување на
обврските кои произлегуваат од овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон да ги доставуваат на
барање на државните органи и судовите, како и на други органи и организации во постапка согласно со закон.
(3) Податоците на корисниците наведени во ставот
(1) на овој член можат да се користат заради:
1) уредување на договорни односи (приклучување
на системите за енергија или природен гас, испорака на
енергија или природен гас итн.);
2) наплата на побарувањата;
3) водење на судски или управни постапки и
4) комуникација со корисниците заради исполнување на обврските од овој закон и прописите донесени
врз онова на овој закон.
(4) При престанување на договорните односи, податоците за корисниците од ставот (1) на овој член се чуваат за период од три години од денот на издавањето
на последната сметка на корисникот за обезбедените
услуги согласно со овој закон.
(5) Корисниците на системите се должни во рок не
подолг од 30 дена да ги информираат соодветните оператори на системот кој го користат, како и на снабдувачите со енергија, односно природен гас и на трговците
за промената на податоците од ставот (1) на овој член.“
Член 19
Во членот 165 став (2) точка 6 сврзникот “и” се заменува
со точка7иточката
запирка.
Во точката
се заменува со сврзникот “и“.
По точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:
“8) условите кои треба да ги исполнуваат телата за
оцена на сообразноста за секој одделен вид на производ или група на производи кои користат енергија или
кои влијаат врз потрошувачката на енергија, а кои особено се однесуваат на соодветен стручен кадар, просторна и техничка опременост, независност и непристрасност во однос на субјектите кои се непосредно
или посредно поврзани со производот чија сообразност
се оценува, доверливост во работата, одговорност за
извршената работа, осигурување од професионална одговорност и други услови кои се потребни за соодветно
извршување на пропишаната постапка, согласно со Законот за безбедност на проиозводите.“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Во постапката за издавање на овластување на
телата за оцена на сообразноста од ставот (2) точка 8
на овој член се применуваат одредби од Законот за безбедност на производите.”
Член 20
По членот 166 се додаваат два нови члена 166-а и
166-б, кои гласат:
“Член 166-а
(1) Проектирањето, изградбата, ставањето во употреба, функционирањето и одржувањето на постројки
и инсталации за природен гас се врши врз основа на
технички правила.
(2) Владата на Република Македонија, на предлог
на министерството, донесува уредба за техничките правила за проектирање, изградба, ставање во употреба,
функционирање и одржување на постројки и инсталации за природен гас.
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Член 166-б
(1) Сертификат за изведување, односно заварување
на полиетиленски цевки за гасоводни системи издаден
од надлежно тело на друга држава може да се признае
во Република Македонија на барање на носителот на
сертификатот.
(2) Признавањето на сертификатот од ставот (1) на
овој член го спроведува Комисија за признавање на
сертификати за изведување, односно заварување на полиетиленски цевки за гасоводни системи издаден од
надлежно тело на друга држава, што ја формира министерот имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите заедници.
(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од пет члена од кои по еден претставник од министерството, министерството надлежно за работите од
областа на градежништвото, Државниот инспекторат
за техничка инспекција, Комората на овластени инженери и надворешен експерт од областа на гасната техника. Мандатот на членовите на Комисијата изнесува
четири години.
(4) Комисијата донесува деловник за својата работа.
(5) Барањето за признавање на сертификатот од ставот (1) на овој член се доставува до министерството.
Кон барањето носителот на сертификатот издаден од
надлежно тело на друга држава треба да достави:
1) оригинал сертификат и заверен превод на сертификатот за изведување -заварување на полиетиленски
цевки за гасоводни системи на македонски јазик и
2) заверен превод на писмен документ врз основа
на ј
ко надлежното тело може да издава таков вид на
сер
тификати.
(6) Ако Комисијата од ставот (2) на овој член утврди дека барањето за признавање на сертификатот од
ставот (1) на овој член е комплетно, во рок не подолг
од 30 дена од денот на приемот на барањето, ќе му
пр
признаедложи на министерот да донесе решение за
вање на сертификатот од ставот (1) на овој член.
(7) Ако Комисијата од ставот (2) на овој член утврди дека барањето за признавање на сертификатот од
ставот (1) на овој член не ги исполнува условите за
признавање на сертификатот од ставот (1) на овој член,
во рок не подолг од 30 дена од денот на приемот на барањето, ќе му предложи на министерот да донесе решение со кое се одбива барањето за признавање на сертификатот од ставот (1) на овој член. Против решението со кое се одбива барањето за признавање на сертификатот од ставот (1) на овој член може да се поведе
управен спор.”
Член 21
Во членот 174 став (1) по точката 1 се додава нова
точка 2, која гласи:
“2) утврди дека трговец поединец или правно лице
кое поседува лиценца за вршење на енергетска контрола не ги исполнува условите за поседување на лиценца
за вршење на енергетска контрола согласно со членот
137-а од овој закон веднаш ќе го извести министерството;”.
Точките 2 и 3 стануваат точки 3 и 4 .
Во ставот (2) зборовите: “точка 3” се заменуваат со
зборовите: “точка 4”.
Член 22
По членот 174 се додава нов член 174-а, кој гласи:
“Член 174-а
(1) Агенцијата за енергетика врши надзор на издадените сертификати за енергетски карактеристики на
зградите и на изготвените извештаи за наодите од контролата на системите за греење на просторот во згради
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со котли со ефективна моќност поголема од 20 kW и на
системите за климатизација во згради со ефективна
моќност поголема од 12 kW.
(2) Агенцијата за енергетика врши надзор над исполнетоста на условите на издадените овластувања за
енергетски контролори.“
Член 23
Во членот 179 став (1) алинеја 3 зборовите: “Регулаторна комисија за енергетика” се заменуваат со зборот “министерството”.
Член 24
Во членот 181 став (1) точка 3 зборот “седумдневните“ се заменува со зборот “петнаесетдневните“.
Член 25
Во членот 188 став (1) точка 2 зборот “седумдневните“ се заменува со зборот “петнаесетдневните“.
Член 26
Во членот 190 став (1) точка 6 зборовите: “став (3)”
се заменуваат со зборовите: “став (4)”.
Во точката 7 зборовите: “став (5)” се заменуваат со
зборовите: “став (6)”.
Во точката 8 зборовите: “став (6)” се заменуваат со
зборовите: “став (7)”.
Во ставот (2) точките 2, 3 и 4 се бришат.
Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
“(3) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговец поединец или правно лице кое поседува лиценца
за вршење на енергетска контрола, ако:
1) врши енергетска конктрола спротивно на овој закон и техничките прописи (член 138 став (1));
2) не води евиденција за извршените енергетски
контроли и не ја чува документацијата за извршените
контроли најмалку десет години (член 138 став (3)) и
3) не достави извештај до Агенцијата за енергетика
за извршените енергетски контроли во претходната календарска година (член 138 став (4)).“
Ставот (3) станува став (4).
По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став
(6), кој гласи:
“(6) Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во трговецот поединец или правното лице за дејствијата од ставот (3) на овој член.“
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (7), (8) и (9).
Во ставот (8) кој станува став (10) по зборовите:
“ставот (2)“ се додаваат зборовите: “и ставот (3)“.
Во ставот (9) кој станува став (11) по зборовите:
“прекршок на” се додаваат зборовите: “трговец поединец или”, зборот “овластување“ се менува со зборот
“лиценца“ и се додава нов став (12), кој гласи:
“(12) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на:
1) лице од јавниот сектор, односно правно лице ако
не назначи лице од редот на своите вработени (член
134-а ставови (5) и (7)) и
2) лице од јавниот сектор, односно правно лице ако
не евидентира и не внесе податоци во информацискиот
систем (член 134-а ставови (6) точки 1 и 2 и (8)).”
Ставот (10) станува став (13).
Член 27
Правилникот за информациски систем за следење и
управување со потрошувачката на енергија кај лицата
од јавниот сектор од членот 134-а од овој закон ќе се
донесе најдоцна девет месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
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Член 28
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за енергетика.
Член 29
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR ENERGJETIKE
Neni 1
Në Ligjin për energjetike ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 16/11 dhe 136/11), në nenin 3
pika 29 fjala "elektrike" shlyhet.
Pika 33 ndryshohet si vijon:
"33. Kontrollor energjetik eshte personi fizik, i cili ka
marre autorizim në pajtim me dispozitat e ketij ligji;".
Pika 91 ndryshohet si vijon:
"91. Certifikate për karakteristika energjetike të nderteses eshte dokument, i cili permban të dhena për karakteristikat energjetike të nderteses ose njesise ndertimore, të
perllogaritura në menyre të percaktuar, ndersa e leshon tregtari individ ose personi juridik i cili posedon licence për
kryerjen e kontrollit energjetik;".
Neni 2
Në nenin 4 pika 22 pas fjales "tregti" shtohen fjalet:
"me shumice".
Neni 3
Në nenin 38 paragrafi (2) pika 1 fjalet: "koncesion për
ndertim" zevendesohen me fjalet: "marreveshje për vendosjen e partneritetit publik privat për ndertim".
Neni 4
Në nenin 39 paragrafi (1) pika 4 fjalet: "perkatesisht sistemit në baze të koncesionit për shfrytezimin e të mires
natyrore, perkatesisht ndertim të sistemit për kryerjen e veprimtarise" zevendesohen me fjalet: "në baze të koncesionit të së mires me interes të pergjithshem, perkatesisht
ndertim të objektit, sistemit ose kryerjes së veprimtarise
energjetike në baze të marreveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat".
Neni 5
Në nenin 51 paragrafi (4) fjalet: "paragrafi (1) i ketij
neni" zevendesohen me fjalet: "nenet 49 paragrafi (6), 61
paragrafi (1) dhe 64 paragrafi (1) të ketij ligji."
Neni 6
Në nenin 53 paragrafi (1) pas fjales "ministri" pika zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "duke pasur parasysh perfaqesimin e drejte dhe adekuat të perfaqesuesve
të të gjitha bashkesive."
Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:
"(3) Anetaret e Komisionit nga paragrafi (1) i ketij neni, duhet t'i permbushin kushtet në vijim:
1) arsimim të larte nga sfera e kompetences së organit,
perkatesisht institucionit nga paragrafi (2) i ketij neni dhe
2) së paku tre vjet pervoje pune në pune dhe detyra të
punes të lidhura me veprimin e komisionit nga paragrafi
(1) i ketij neni".
Paragrafet (3), (4), (5) dhe (6) behen paragrafe (4), (5),
(6) dhe (7).
Neni 7
Në nenin 60 paragrafi (9) fjalet: "lloje tjera të" shlyhen.

