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Законот за енергетика е објавен во Службен весник бр.16/2011 и 136/2011.
Со овој закон се уредуваат:
1) целите на енергетската политика и начинот на нејзина реализација,
2) енергетските дејности и начинот на регулирањето на енергетските дејности,
3) изградбата на енергетските објекти,
4) статусот и надлежноста на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија,
5) пазарот на електрична енергија, пазарот на природен гас, пазарот на сурова нафта, нафтени
деривати и горива за транспорт и пазарот на топлинска енергија,
6) условите за остварување на енергетска ефикасност и промоција на користењето на обновливите
извори на енергија и
7) други прашања од значење за енергетиката.

Целта на овој закон е да се обезбеди:
1) сигурно, безбедно и квалитетно снабдување на потрошувачите со енергија и енергенти;
2) создавање на ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив енергетски сектор;
3) поттикнување на конкуренцијата на енергетските пазари со почитување на начелата на
недискриминација, објективност и транспарентност;
4) интегрирање на енергетските пазари на Република Македонија во регионалните и меѓународните
енергетски пазари во согласност со обврските преземени со ратификуваните меѓународни договори;
5) зголемување на енергетската ефикасност и поттикнување на искористувањето на обновливите
извори на енергија и
6) заштита на животната средина од негативните влијанија при вршењето на одделни дејности од
областа на енергетиката.

1. Владата на РМ усвојува СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА на период од 20 години, со ревидирање на
истата на секои 5 години
Со Стратегијата за развој на енергетиката се утврдуваат:
 1) долгорочните цели за развој на одделни енергетски дејности за да се обезбеди сигурност во снабдувањето со
различни видови на енергија,
 2) приоритетите на развој,
 3) определувањето и користењето на енергетските ресурси и капацитети од стратешка важност за државата,
 4) долгорочно планирање на потребите од инвестирање во производни, преносни и дистрибутивни капацитети со цел
да се задоволат потребите од енергија и да се обезбеди сигурност во снабдувањето,
 5) изворите и начинот за обезбедување на потребните количества енергија,
 6) потребните финансиски средства за реализација на предвидените инвестиции и начинот на обезбедување на
истите,
 7) стимулативните мерки за инвестирање во енергетски објекти во кои се користат обновливи извори на енергија,
 8) стимулативните мерки за зголемување на енергетската ефикасност,
 9) условите и начините за обезбедување на заштита на животната средина и мерки за реализација на заштитата
 10) исполнувањето на обврските од меѓународните повелби, спогодби, договори, конвенции и други документи кои ги
ратификувала и кон кои пристапила Република Македонија,
 11) поттикнувањето на конкурентноста на пазарот на енергија на принципите на објективност, транспарентност и
непристрасност,
 12) заштитата на потрошувачите на енергија,
 13) поврзувањето на енергетските системи во Република Македонија или нивни делови со енергетските системи на
други земји и
 14) други елементи од значење за развојот на енергетскиот сектор на Република Македонија.
2. Владата на Република Македонија, најдоцна една година од денот на донесување на Стратегијата за развој за
енергетиката, донесува Програма за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката за период од пет години.
Со програмата се утврдуваат: мерките, условите, начинот и динамиката на реализација на Стратегијата, како и обврските
на државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и вршителите на енергетските дејности што имаат
обврска за обезбедување на јавна услуга. Во програмата ќе се утврдат и потребните финансиските средства за
реализација.

1. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врши регулирање на прашањата
поврзани со вршењето на енергетските дејности определени со Законот за Енергетика.
•
Регулаторната комисија за енергетика е независна во своето работење и одлучување во рамките на
надлежностите утврдени со овој закон.
•
Регулаторната комисија за енергетика има својство на правно лице.
•
Регулаторната комисија за енергетика донесува статут кој што го одобрува Собранието на
Република Македонија.
2. Состав на Регулаторната комисија - составена од пет члена, од кои еден е претседател.
•
Членовите и претседателот на Регулаторната комисија за енергетика на предлог на Владата на
Република Македонија ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија имајќи ја
предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите заедници.
•
Еден член на Регулаторната комисија за енергетика треба да биде експерт за правни прашања и
еден член експерт за економски прашања од областа на енергетиката.
•
Членовите на Регулаторната комисија за енергетика, на начин и постапка утврдени со Статутот на
Регулаторната комисија за енергетика, определуваат еден член за заменик на претседателот.
•
Функцијата член на Регулаторната комисија за енергетика се врши професионално и е неспојива со
извршување на друга јавна функција или функција во политичка партија или работно место. На
членот на Регулаторната комисија за енергетика му престануваат јавната функција или функцијата
во политичка партија по сила на закон на денот на неговото именување. Доколку членот на
Регулаторната комисија за енергетика пред именувањето бил во работен однос, работниот однос му
мирува.




























1) го следи функционирањето на енергетските пазари заради обезбедување на сигурно снабдување со енергија и енергенти,
2) донесува прописи и тарифни системи и донесува или одобрува методологии за формирање на тарифи за регулираните енергетски дејности,
3) донесува прописи, методологии за формирање на цени и тарифни системи за испорака на одделни видови енергија и/или енергенти за
тарифните потрошувачи;
4) донесува одлуки за цени и тарифи врз основа на соодветните прописи, методологии и тарифни системи,
5) донесува пропис за начинот на формирање на цените за нафтените деривати и за горивата за транспорт и одлуки за цените за нафтените
деривати и за горивата за транспорт наведени во членот 24 став (3), во согласност со обврските превземени од Република Македонија,
6) ги одобрува мрежните правила кои што ги донесуваат операторите на енергетските системи, водејќи сметка за нивната усогласеност со
обврските кои што Република Македонија ги превзела со меѓународни договори или обврските на операторите на енергетските системи што
произлегуваат од членството во меѓународните асоцијации,
7) на предлог на операторите на соодветните енергетски системи, ги одобрува условите и надоместоците за приклучување и пристап до
соодветните преносни или дистрибутивни системи,
8) донесува правила за снабдување со електрична енергија, правила за снабдување со топлинска енергија и правила за снабдување со
природен гас,
9) донесува правила за снабдување во краен случај со електрична енергија и правила за снабдување во краен случај со природен гас,
10) донесува правила за пазарот на електрична енергија и правила за пазарот на природен гас,
11) по потреба бара од надлежните оператори на системите или операторот на пазарот на електрична енергија да ги променат условите,
тарифите, правилата, механизмите и методологиите за приклучување, пристап, урамнотежување или користење на соодветните системи или
пазар,
12) одлучува по барања за изземање од обврската за овозможување на пристап на трети страни до енергетските системи или нови
интерконективни гасоводи,
13) води регистар на повластени производители и донесува одлука за стекнување на статус на повластен производител,
14) се грижи за заштита и унапредувања на правата на потрошувачите на енергија и енергенти и корисниците на енергетските системи,
15) предлага мерки за поттикнување на конкуренцијата во енергетските пазари,
16) ги пропишува условите, начинот и постапката и донесува одлуки за издавање, менување, пренесување, суспендирање, одземање и
престанок на лиценци за вршење на одделни дејности од областа на енергетиката и го следи извршувањето на обврските утврдени со
лиценците за вршење одделни дејности од областа на енергетиката,
17) ги одобрува плановите за развој и изградба на преносните и дистрибутивните мрежи и го следи нивното навремено донесување и
спроведување,
18) ги одобрува и го следи спроведувањето на програмите за усогласување на операторите на соодветните енергетски системи со кои што се
обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на вертикално интегрираните
енергетски претпријатија кон кои припаѓаат, како и од поврзаните енергетски претпријатија,
19) решава спорови кои настанале меѓу вршителите на регулираните дејности и нивните корисници, вклучувајќи ги и прекуграничните спорови,
20) соработува со надлежните државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, вршителите на енергетски дејности,
корисниците на енергија и други организации и институции,
21) доставува предлог до надлежните органи за преземање на мерки во согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон,
кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно на овој закон,
22) покренува иницијативи и предлага донесување на нови и изменување на постојните закони и други прописи од областа на енергетиката ,
23) учествува во соодветни регионални и меѓународни организации и соработува со други регулаторни тела со цел да придонесе кон развојот
на регионалните пазари на енергија, во согласност обврските превземени со ратификуваните меѓународни договори,
24) донесува деловник и други интерни акти за својата работа и
25) врши други работи во согласност со овој закон.

1.

Политиката за ефикасно користење на енергијата се утврдува со Стратегијата за енергетската
ефикасност, која што ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на
Министерството, а се однесува на период од десет години, во согласност со Стратегијата за развој
на енергетиката.

2.

Стратегијата за енергетска ефикасност содржи приказ и оценка на состојбите за бруто финалната
потрошувачка на енергија, проценка на потенцијалот за комбинирано производство во
високоефикасни комбинирани постројки, показатели за енергетската ефикасност, мерки за
подобрување и унапредување на енергетската ефикасност и долгорочни цели кои што треба да се
постигнат со тие мерки, како и поттикнувачки мерки за спроведување на енергетската ефикасност.

3.

За реализација на целите од Стратегијата за енергетската ефикасност Владата на Република
Македонија може да воспостави механизами за финансиска поддршка. Средствата за
финансиската поддршка се обезбедуваат од:
1) буџетот на Република Македонија,
2) буџетите на единиците на локалната самоуправа,
3) грантови, донации и спонзорства,
4) кредити и
5) државна помош во согласност со Законот за државна помош.

•
•
•
•
•

Заради спроведување на Стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија, Владата
на Република Македонија, по предлог од Министерството, на секои три години, донесува Акционен
план за енергетска ефикасност. Агенцијата за енергетика учествува во изготвувањето на Акциониот
план за енергетска ефикасност.
•
Акциониот план за енергетска ефикасност особено содржи:
•
1) анализа и извештај за спроведување на мерките и активностите од претходниот акционен план,
•
2) мерките и активностите за подобрување на енергетската ефикасност во следниот тригодишен
период, со цел да се постигнат индикативните цели за заштеда на енергија,
•
3) едукативни и промотивни активности насочени кон поттикнување на рационално користење на
енергијата,
•
4) роковите во кои треба да се спроведат одделните активности,
•
5) потребни средства за реализација на предвидените активности и начин на нивно обезбедување,
•
6) носителите на одделните активности.
Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството, ќе донесе уредба со која ќе се
утврдат индикативните цели за заштеда на енергија за периодот од девет години од денот на
донесување на првиот Акционен план за енергетска ефикасност. Индикативните цели се определуваат
во согласност со Стратегијата за енергетска ефикасност. Составен дел на Уредбата е и методологијата
за пресметка на индикативните цели.
Агенцијата за енергетика го следи спроведувањето на мерките и активностите од Акционите планови
за енергетската ефикасност, како и исполнувањето на динамиката за постигнување на индикативните
цели пропишани со уредбата од ставот (4) на овој член и доставува до Министерството годишни
извештаи најдоцна до 31 март секоја година.

Лицата од јавниот сектор се должни да применуваат мерки за подобрување на енергетската
ефикасност на зградите, градежните единици, уредите и постројките.
Во исполнувањето на обврските, лицата од јавниот сектор се должни:
1) да донесуваат тригодишни програми за подобрување на енергетската ефикасност и да ги
спроведуваат мерките утврдени со програмата;
2) да изготвуваат годишни анализи за потрошувачката на енергија и да организираат мониторинг над
потрошувачката на енергија;
3) да обезбедат најмалку еднаш на секои три години енергетски контроли за зградите или градежните
единици во кои што ја вршат дејноста,
4) да обезбедат сертификат за енергетските карактеристики на зградата за зградите или градежните
единици кои што се во сопственост на лица од јавниот сектор,
5) при изградба на нови или значителна реконструкција на згради или градежни единици во нивна
сопственост да вградат сончеви колектори за топла вода ако тоа е економски исплатливо, во
согласност со Правилникот за енергетски карактеристики на зградите од членот 136 на овој закон.
Извршувањето на обврските за јавните установи и јавните претпријатија основани од Република
Македонија или единиците на локална самоуправа ќе го обезбедат надлежните министерства, односно
единиците на локалната самоуправа.
Лицата од јавниот сектор, односно надлежните министерства или единиците на локална самоуправа,
најдоцна до крајот на месец февруари се должни до Агенцијата за енергетика да достават збирни
извештаи за извршените енергетски контроли во претходната календарска година.
Агенцијата за енергетика, врз основа на збирните извештаи, е должна да подготвува и, најдоцна до
крајот на месец јуни, да доставува до министерството годишни извештаи за извршените енергетски
контроли во претходната календарска година.

•

Во Акциониот план за енергетска ефикасност ќе се определат мерките кои што лицата од јавниот
сектор, во зависност од дејноста што ја вршат, се должни да ги применуваат во своето работење
заради остварување на целите на заштеда на енергија и енергетска ефикасност.

•

При спроведување на постапките за јавни набавки, лицата од јавниот сектор се должни да
определат дека задолжителен критериум за избор на најповолна понуда ќе биде и енергетската
ефикасност на предметот на јавната набавка.

•

Во случаите кога лицата од јавниот сектор земаат под закуп деловен простор, зградата или
градежната единица во кој се наоѓа деловниот простор треба да поседува сертификат за
енергетските карактеристики.

•

Агенцијата за енергетика, по претходно прибавено мислење од Бирото за јавни набавки, донесува
упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при
определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, како
и за примена на критериумите коишто се однесуваат на енергетската ефикасност и заштедата на
енергија при изборот на најповолен понудувач.

•

Упатството ќе биде објавено на веб страниците на Агенцијата за енергетика и Бирото за јавни
набавки.

•

Со енергетската контрола се обезбедува:
•
1) проценка и исплатливоста на можностите за намалување на потрошувачката на енергија во зградите,
придружните (помошните) постројки и опрема, како и во индустриските процеси,
•
2) издавање на сертификат за енергетски карактеристиките на зградата, во согласност со посебните
прописи и
•
3) утврдување на остварените заштеди како резултат од примената на мерките за подобрување
енергетската ефикасност и заштедата на енергија.
•
(2) Нарачателот на енергетската контрола е должен на енеретскиот контролор со склучил договор за
енергетска контрола да му ги достави на увид сите податоци, техничка и друга документација за предметот
за енергетска контрола и ќе му овозможи услови за непречено вршење на енергетска контрола.
•
(3) Енергетската контрола се состои од прибирање и анализа на податоци кои што се однесуваат на
предметот на енергетската контрола, мерење на потрошувачката на енергија во објектот, проценка на
енергетската ефикасност и исплатливоста на можностите за заштеда на енергија, како и изготвување и
доставување на извештај за наодите од енергетската контрола.
Извештајот за наодите од енергетската контрола особено содржи:
•
1) податоци за основната потрошувачка на енергија на зградата, градежната единица, уредите и
постројките и со показатели за потрошувачката,
•
2) податоци за усогласеноста на својствата на објектот предмет на енергетска контрола со техничките
прописи за енергетските карактеристики на градежните објекти и другите прописи со кои се уредува
енергетската ефикасност на зградите и градежните единици,
•
3) проценка на енергетската ефикасност,
•
4) идентификација на мерките за намалување на потрошувачката на енергија и подобрување на
енергетската ефикасност,
•
5) проценка за заштеда на енергија и постапка за утврдување на заштедата,
•
6) пресметка за исплатливоста на примената на мерките за подобрување на енергетската ефикасност,
•
7) препораки за примена на мерките за подобрување на енергетската ефикасност и
•
8) други потребни податоци.
Министерот донесува Правилник за енергетска контрола (во продолжение на материјалот)

•

•

•

•

•

•

•

(1) Сертификат за енергетски карактертеристики на зграда се издава за згради или градежни
единици со плоштина на корисната подна површина поголема од плоштината утврдена во
Правилникот за енергетски карактеристики на зградите.
(2) Сертификатите за енергетски карактеристики на зградите ги издаваат правни лица овластени за
вршење на енергетска контрола со период на важење според Правилникот за енергетски
карактеристики на зградите, кој што не може да биде подолг од десет години сметајќи од денот на
издавањето на сертификатот.
(3) Инвеститорот е должен кон барањето за издавање на одобрение за градење на нови згради или
значителна реконструкција на постојни згради, како составен дел на основниот проект да приложи
изјава од правно лице овластено за вршење на енергетска контрола за усогласеност на основниот
проект со основните барања на зградата во поглед на исполнување на минималните барања
утврдени во Правилникот за енергетски карактеристики за зградите.
(4) По завршувањето на изградбата на згради или по значителната реконструкција на постојните
згради, инвеститорот е должен да обезбеди сертификат за енерегетки карактеристики на зградата и
истиот да го поднесе кон барањето за издавање на одобрение за употреба на зградата.
(5) Продавачите или закуподавците на згради или градежни единици се должни на купувачите или
закупците да им го предадат сертификатот за енергетски карактеристики на зградата во оригинал
или копија заверена од нотар.
(6) Продавачите или закуподавците на згради или градежни единици за зградите или градежните
единици чија што изградба не е завршена се должни на купувачите или закупците да им ја достават
копијата од изјавата заверена од нотар, додека обврската ќе ја исполнат по добивањето на
одобрението за употреба на зградата или градежната единица.
(7) Сопствениците на зградите или градежните единици со плоштина на корисната подна површина
поголема од плоштината пропишана во Правилникот се должни да го истакнат на видно место
сертификатот за енергетски карактеристики на зградата за згради или градежни единици што се во
сопственост или се закупени од лица од јавниот сектор, како и згради или градежни единици од
јавен карактер.

Енергетска контрола може да врши енергетски контролор.
Физичко лице може да се стекне со овластување за вршење на енергетска контрола 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, во согласност со Правилникот за енергетска контрола.
Правно лице може да се стекне со овластување за вршење енергетска контрола доколку постојано има вработено
најмалку двајца енергетски контролори.
•
(4) Министерот издава овластување за вршење на енергетска контрола, доколку физичкото, односно правното лице
ги исполнува условите утврдени во ставовите (2) и (3) на овој член, односно решение со кое се одбива барањето за
издавање на овластување за вршење енергетска контрола, во согласност со Правилникот за енергетска контрола.
•
(5) Правното лице кое се стекнало со овластување за вршење на енергетска контрола е должно да го извести
министерството за секоја промена на бројот на овластените контролори кои што се вработени кај него.
•
(6) Овластувањето за енергетска контрола за физичко лице важи за период од три години и може да се продолжи по
истекот на рокот само ако енергетскиот контролор ги исполнил условите од Правилникот за енергетска контрола.
•
(7) Министерот донесува решение за одземање на овластувањето за вршење на енергетски контроли ако:
– 1) енергетскиот контролор ја спроведува контролата спротивно на одредбите од овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон,
– 2) во правното лице им престанал работниот однос на сите енергетски контролори.
•
(8) Против решението на министерот од ставовите (4) и (7) на овој член може да се поведе управен спор.
•
(9) Агенцијата за енергетика секоја година организира обуки и полагање на испити за енергетски контролори, како и
обуки за усовршување на енергетските контролори, врз основа на програми за обука и полагање на испити изготвени
од Агенцијата за енергетика, а одобрени од министерството.
•
(10) Агенцијата за енергетика преку јавен повик избира правни лица за спроведување на обуките од ставот (9) на овој
член.
•
(11) Правните лица од ставот (10) на овој член треба да имаат овластување за вршење на енергетска контрола и
обуката да ја спроведуваат енергетски контролори.
•
(12) Странско физичко лице кое што поседува овластување или друг соодветен документ за вршење на енергетска
контрола издадено во друга држава може да врши енергетска контрола во Република Македонија доколку
овластувањето или соодветниот документ е признаено од страна на министерството во постапка пропишана со
правилникот од член 135 од овој закон.
•
(13) Министерството води регистар на овластени лица за вршење на енергетски контроли и го објавува регистарот на
својата веб страница. Во регистарот се запишуваат и овластувања или други соодветни документи за вршење
енергетска контрола од ставот (12) на овој член.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1)Енергетскиот контролор е должен да ја врши енергетската контрола независно, самостојно и
објективно, во согласност со закон и техничките прописи.
(2) Овластените правни лица за вршење на енергетска контрола се должни да водат евиденција за
извршените енергетски контроли, да ја чуваат документацијата за извршените контроли најмалку 10
години.
(3) Овластените правни лица за вршење на енергетска контрола се должни, најдоцна до 31 јануари,
да доставуваат до Агенцијата за енергетика извештај за извршените енергетски контроли кај лицата
од јавниот сектор во претходната календарска година.
(4) Агенцијата за енергетика, врз основа на извештаите од ставот (3) на овој член, подготвува
годишен извештај за претходната календарска година и, најдоцна до 31 март, го доставува до
министерството.
(5) Овластеното лице за вршење на енергетска контрола е должно по барање од нарачателот да ја
изврши енергетската контрола во согласност со одредбите од овој закон.
(6) Енергетскиот контролор не смее да извршува енергетска контрола ако нарачателот е правно
лице:
1) во кое поседува акции или удел,
2) со кое соработувал во изградбата на проектот, ревизија на проектот, вршел надзор на градење,
или вршел работи на одржување на објектот за кој се бара енергетската контрола, или
3) во кое е член на орган на управување, прокурист, полномошник или вработен.
(7) Енергетскиот контролор не смее да извршува енергетска контрола ако нарачателот е физичко
лице:
1) со кое соработувал во изградбата на проектот, ревизија на проектот, вршел надзор на градење,
или вршел работи на одржување на објектот за кој се бара енергетската контрола,
2) со кој е брачен другар или роднина.
(8) Правното лице овластено за вршење на енергетска контрола издава сертификат за енергетски
карактеристики на зградите, врз основа на извршена енергетска контрола.

•
•
•
•
•
•

(1) Со договорите за енергетски услуги кои што ги склучуваат лицата од јавниот сектор
задолжително се уредува:
1) предметот на договорот што опфаќа обем на енергетските услуги или другите услуги
во функција на подобрување на енергетската ефикасност,
2) утврдувањето на основната потрошувачка на енергија во објектот, уредите и
постројките во согласност со Правилникот за енергетска контрола,
3) проценка на заштедата со примена на мерките на енергетска ефикасност, како и
гарантираните заштеди на енергија и постапки за утврдување на заштедата,
4) обемот и начинот на финансирање на вложувањата за реализација на договорот,
5) начинот на надоместување на услугите.

•

(2) Потребни вложувања од ЕСКО за реализација на договорите од ставот (1) на овој
член ЕСКО ќе ги надомести преку намалувањето на трошоците за енергија како
резултат на заштедата на енергија, пресметана во однос на основната потрошувачка на
енергија пред склучувањето на договорот.

•

(3) По истекот на рокот за кој што е склучен договорот за енергетски услуги,
инсталираната опрема, уреди и постројки кои што се вградени во објектот заради
реализација на договорите од ставот (1) на овој член остануваат во сопственост на
лицето од јавниот сектор.
.

•

Правилникот е донесен врз основа
на член136 став(8) од Законот за
енергетика(„Службен весник на
Република Македонија” бр. 16/2011,
136/2011 и79/2013), од страна на
министерот за економија на
Р.Македонија. Со овој правилник се
врши усогласување со Директивата
2010/31/ЕУ на Европскиот
Парламент и на Советот од19 мај
2010 година за енергетски
карактеристики на зградите(CELEX
број 32010L0031).
Целта на овој правилник е
остварување на политиката на
енергетска ефикасност за зградите
преку мерки и активности за
ефикасно користење на енергијата,
вр-шење на услуги за енергетска
ефиксност како и преку исполнување
на обврските на јавниот сектор во
поглед на енергетската ефикасност и
заштедата на енергија, со што се
обезбедува остварување на целите
на одржли-виот енергетски развој,
намалување на негативните
влијанија врз животната средина
при вршењето на енергетските
дејности и потрошувачката на
енергија, подобрување на
сигурноста во снабдувањето со енергија, како и исполнување на
меѓународните обврски на Република
Македонија.

Со овој правилник се пропишуваат:
1) методологија за определување на енергетските карактеристики на
зградите, односно градежните единици;
2) минималните барања за енергетската ефикасност на новите згради и
градежни единици, како и зградите и градежните единици што се
предмет на значителна реконструкција;
3) начинот на контрола на усогласеноста на зградите и градежните
единици, уреди и постројки со одредбите на правилникот;
4) услови за проектирање и градба на нови згради и за значителна
реконструкција на постојни згради или градежни единици од аспект на
енергетска ефикасност;
5) начинот и периодот на контрола на системите за греење со котли за
греење на просторот во згради со ефективна моќност поголема од20 kW;
6) начинот и периодот на контрола на системите за климатизација во
згради со ефективна моќност поголема од12 kW;
7) типовите на згради и градежни единици во сопственост на лицата од
јавниот сектор за кои е задолжително вградувањето на сончеви
колектори за топла вода при изградбата на нови и значителна
реконструција на постојните згради;
8) означувањето на зградите и градежните единици во поглед на
нивните енергетски карактеристики;
9) формата и содржината на изјавата за усогласеност на основниот
проект за градење или реконструкција со минималните барања
пропишани во правилнкот;
10) формата, содржината како и периодот на важење на сертификатите
за енергетски карактеристики на зградите;
11) најмалата плоштина на корисната подна површина на зградите или
градежните единици за кои постои обврската за прибавување и
истакнување сертификатот за енергетски карактеристики и
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 од20 kW и на системите за
климатизација во згради со ефективна моќност поголема од12 kW.

Одредбите од овој правилник се
применуваат на:
1) Згради за домување(во станбени
куќи со посебен режим, во станбени
куќи, во станбени згради како и
згради за групно домување);
2) Згради за комерцијални и деловни
намени(мали комерцијали и деловни
единици, големи трговски единици,
големи угостителски единици,
деловни простори, хотелски
комплекси и простори за собири);
3) Згради на јавните институции во
областа на образование и наука,
здравство и социјална заштита,
култура и згради на други државните
институции;
4) Згради за спорт и рекреација и
5) Други видови на згради коишто се
загреваат на температура повисока
од12 0С.

Одредбите на овој правилник не се применуваат на:
1) Згради заштитени со посебен акт, издаден од
надлежна институција, кои се дел од определено подрачје
или област или поради нивното посебно архитектонско
или историско значење;
2) Згради кои претставуваат недвижно културно
наследство и споменички целини прогласени со закон
или друг акт за заштита на културното наследство кое е
од особено значење и меморијални споменици;
3) Згради за верски обреди или други религиозни
активности;
4) Згради кои се користат привремено, со време на
користење од две години или помалку, производни хали,
индустриски згради, работилници, магацини и
нерезиденцијални згради за земјоделска дејност кои
имаат мала побарувачка на енергија;
5) Згради за домување кои се користат или се направени со
намера да се користат за период помал од четири
месеци во текот на годината или за период помал од25 %
од времетраењето на зимската и летната сезона, со
очекувана потрошувачка на енергија помала од25% од
потрошувачката што се очекува при користење на
зградата во текот на целата година;
6) Самостојни згради со вкупна плоштина на корисната подна
површина помала од50 m2.
7) Згради за коишто не се издава одобрение за градба;
8) Згради кои се градат врз основа на одобрение за
поставување(времени објекти и урбана опрема);
9) Помошни згради на системите за електронски
телекомуникации;
10) Згради кои не се греат или се греат на температури до+12

Правилникот за енергетска
контрола е донесен врз основа
на член 135 ставови (5) и (6) од
Законотза енергетика („Службен
весник на Република
Македонија“ бр.16/11, 136/11 и
79/13), од страна на министерот
за економија на Р.македонија.
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).

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 енергетската контрола,
4) основните елементи на програмата за усовршување на енергетските
контролори,
5) начинот, постапката и условите за избор на правни 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 енергетски контролори,
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,
8) содржината и формата на барањето за издавање, продолжување и
признавање на овластување за енергетски контролор и барањето за
издавање, продолжување и признавање лиценца за вршење на енергетска
контрола,
9) формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени,
одземени и признаени овластувања за енергетски контролори и регистарот
на издадени, одземени и признаени лиценци за вршење енергетска
контрола,
10) содржината и формата на овластувањето за енергетски контролор и
лиценцата за вршење на енергетска контрола,
11) содржината и формата на збирните извештаи за извршените енергетски
контроли во претходната календарска година што ги доставуваат лицата од
јавниот сектор, односно годишниот извештај за извршените енергетски
контроли кај лицата од јавниот сектор во претходната календарска година
што се доставува од страна на Агенцијата за енергетика на Република
Македонија (во натамошниот текст: Агенција) и
12) методологија за мерење и верификација на заштедите на енергија.

(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, односно управување со
енергија во зградата во согласност со
овој правилник.
(3) Спроведувањето на енергетската
контрола на зграда се усогласува со
спроведувањето на енергетската
контрола за издавање на сертификат
за енергетски карактеристики на
згради, кога обврската за
спроведување на енергетската
контрола доаѓа истовремено со
обврската за издавање на
сертификат за енергетски
карактеристики 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 спроведени секоја посебно,
во согласност со Правилникот

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 утврдување на
реалната потрошувачката на енергија во нив, дефинирање на мерки за поефикасно
користење на енергијата, утврдувањето на остварените заштеди како резултат од
применетите мерки и пресметка на исплатливоста на применетите мерки за енергетска
ефикасност.
(2) Со општата енергетска контрола се собираат податоци за потрошувачката на енергија
за зградите, градежните единици, постројките и индустриските процеси за период од
последните три години. Со општата енергетска контрола се спроведуваат мерења на
потребните 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 енергетската контрола, субјектот за вршење на
енергетска контрола 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 намалување на потрошувачката на енергија
од страна на субјектите кај кои постои обврска за спроведување на енергетската
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 исплатливоста на
мерките за подобрување на енергетската ефикасност со гарантирано ниво на точност на
резултатите.
(2) Субјектот за вршење на енергетска контрола при оценување на потребата за
проширување на спроведените активности од општата енергетска контрола се води од
следните параметри: површина на зграда, старост на зграда, број и сложеност на посебни
и придружни делови од згради и сложеност на техничко-технолошките постројки и
индустриски процеси и се консултира 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 енергетската ефикасност по пат на
давање на енергетски услуги со гарантирани заштеди.

I Спроведување на ОПШТА енергетска контрола што се состои од следните фази:
1) Подготвителен дел на енергетската контрола
2) Анализа на потрошувачката на енергија, како и на праксата за управување со енергијата, зависно од
дејноста на нарачателот на енергетската контрола
3) Утврдување и вреднување на можностите за заштеда и предлагање на поединечни мерки за
подобрување на енергетската ефикасност

II ДЕТАЛНА (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 вложените средства, со истовремено добри можности за ос-тварување на енергетски
заштеди. 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
деталната енергетска контрола,
2. Се поврзуваат измерените вредности на потрошувачката на енергија со активностите кои се
одвиваат на таа локација, и
3. Се спроведува детална оценка на потребните вложувања и финансиско вреднување на можностите
како што се интерната стапка на принос или нето сегашна вредност.

Нарачателот на енергетската контрола контролорот му ги
Нарачателот на енергетската контрола на
обезбедува техничката документација за: зградата,
субјектот за вршење на енергетска контрола
помошните постројки и опрема, системите за греење,
му обезбедува услови за непречена
ладење, климатизација, подготовка на санитарна топла
вода и осветлување; техничка документацијата поврзана енергетска контрола на дадената локација, а
со индустриските процеси; и сите други потребни документи особено:
за спроведување на енергетската контрола,
1) непречен пристап до сите делови на
а особено:
зградата и до сите системи, опрема и
1) податоци за потрошувачката на сите видови на енергија
постројки кои се предмет на енергетската
за предметот на енергетската контрола за последните три
контрола заради проверка дали се примегодини, во вид на сметки од испорачателите на услуги или на
нуваат прописите кои се однесуваат на
друг начин договорен со субјектот
предметот на енергетска контрола и
за вршење на енергетска контрола, техничка документација
прописите за заштита, безбедност и
за зградата и техничка документација за опремата која е
здравје при работа, како и заради
вградена во системите кои се предмет на енергетска
потребите од вршење на мерења при
контрола,
спроведување на детална енергетска
2) извештај за претходно спроведените енергетскиконтроли,
контрола, и
3) извештај за претходно спроведени контроли на системите
за греење и климатизација,
1) разговор со лицата вработени кај
4) извештај за редовните прегледи и сервиси со цел
нарачателот на енергетска контрола, со
одржување во согласност со техничките прописи за сицел оценка на процесите и начинот на
стемите за вентилација, климатизација и греење на
користење и управување со енергијата на
зградите, и
дадената локација.
5) извештај за редовните прегледи и сервиси спро-ведени со
цел одржување на сите други технички системи.

Обврска на контролорот е вршење на општата енергетска контрола што се состои од:
1) Подготвителен дел на енергетската контрола, кој вклучува:
а) Обиколка на сите објекти(згради, градежни единици, постројки и индустриски процеси) кои се
предмет на енергетската контрола, и
б) Собирање на основните податоци за предметот на енергетска контрола како што се: зградите,
градежните 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 трошоците 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 заштеда и предлагање на поединечни мерки за
подобрување на енергетската ефикасност:
а) Дефинирање на поединечни мерки за подобрување на енергетската ефикасност, вклучувајќи и
разгледување на можноста за промена на енергенсот, како и користење на обновливи извори наенергија,
б) Оценка на секоја поединечна мерка преку одредување на можноста за заштеда на енергија, средства
и емисија наCO2, како и на периодот на поврат на тие вложувања,
в) Предлог решенија за спроведување на мерки за енергетска ефикасност(групирање на мерките) и
детална 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 ефикасност 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.

(4) Пред посета на локацијата, субјектот за вршење на енергетска контрола на нарачателот на
енергетската контрола му доставува план за спроведување на активностите поврзани со енергетската
контрола на дадената локација. При спроведување на мерењата на локацијата во тек на енергетската
контрола, се применуваат и прописите 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 Прилог2 кој е составен дел на овој правилник.
(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 Прилог3 кој е со-ставен дел на овој правилник.

(7) Насоките за дефинирање и следење на показате-лите на енергетската ефикасност и изработката на
планот 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 секој
поединечен систем.
(8) Методологијата за мерење и верификација на за-штедите на енергија е дадена во Прилог4 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 организациски постапки и начинот на следење на
потрошу-вачката на енергија согласно системот за оценување на управувањето со енергија во
анализираниот објект, даден во Прилог5 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
финално искористена енергија и/или како вложена примарна енергија,
3. Оценка на годишните парични заштеди,
4. Оценка на редукцијата на емисиите наCO2, спо-ред коефициентите за пресметка на емисијата наCO2
при согорување на фосилни горива во Република Македонија, кои се дадени во Прилог6 кој е составен
дел на овој правилник.
5. Оценка на инвестициските трошоци за спроведу-вање на мерката, според постапката за оценка на
вложувањата за подобрување на енергетската ефикасност, која е дадена во Прилог7 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 мерката, и
8. Животниот век на новата опрема за спроведување на мерката за подобрување на енергетската
ефикасност.
(11) Субјектите за вршење на енергетска контрола, при спроведување на енергетската контрола на
зградите и градежните единици може да користат софтверска програма како што е утврдено во
Правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Во случај кога предметот на енергетска
контрола, покрај зграда или градежна единица, опфаќа и други системи, тогаш може да се користи и
софтверска програма која одговара на специфичностите на предметот на енергетска кон-трола.

2.2.1. Техничкиот пропис за рационално користење и топлинската заштита во
зградите
2.2.2. Техничкиот пропис за системите за греење и ладење на зградите
2.2.3. Техничкиот пропис за системите за вентилација,климатизација и
климатизација на зградите
2.2.4. Техничките прописи за оџаци во зградите
2.2.5. Преглед на другите релевантни национални прописи кои ја уредуваат
областа на енергетска ефикасност на зградите (Уредба за еко дизајн на производи,
Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите ресурси за
производите што користат енергија и други прописи)

(1) Овој техничкиот пропис ( во натамошниот текст: Уредбата) пропишува :
Технички барања за рационално користење на енергијата и термичка заштита треба да бидат исполнети за време
на проектирање и изградба на нови објекти , како и за време на употреба на постоечките згради кои се загреваат на
внатрешна температура повисока од 12 C
Технички барања за рационално користење на енергијата и термичка заштита треба да се исполнат при
дизајнирање на реконструкција на постојните објекти кои се загреваат на внатрешна температура повисока од 12 °
С,
други технички барања за рационално користење на енергијата и термичка заштита на зградите,
техничките карактеристики и други барања за некои градежни производи кои се инсталирани во зградата заради
рационално користење на енергијата и заштита на топлина и оцена на сообразноста на производот со овие барања,
дизајн на зграда во однос на рационално користење на енергијата за греење и ладење и термичка заштита
лични карти на топлинска енергија за греење и топлинска енергија за ладење згради,
одржување на зградата во однос на рационално користење на енергијата и термичка заштита . ( 2 ) Оваа
Регулативата ги спроведува одредбите од Директивата 2002/91/ЕЗ на Европскиот парламент од 16 декември 2002 за
енергетски карактеристики на згради во делот што се однесуваат на :
пропишување на минималните барања за енергетски карактеристики на нови згради и постоечките згради во кој
треба да се трошат тешки реконструкција
потребата да се создаде елаборат технички, еколошки и економски употреба на алтернативни снабдување со
енергија системи за нови згради со површина од корисна површина од повеќе од 1000 м ², како и подобрување на
енергетските карактеристики на постоечките згради кои имаат корисна површина поголема од 1000 м ² во случај на
нивно голема реконструкција .
-

Оваа регулатива е имплементираната директива 89/108/ЕЕЗ на Европскиот парламент од 22 декември во 1989
година доколку тоа се однесува на градежни производи кои се инсталирани во згради.

Статии за активностите на CEN и ISO стандардите за системи за греење и ладење се деинирани од (Јохан Zirngibl постар научник ,
Центар Scientifique et техника du Bâtiment / Франција predsedavajudi CEN TC 228/WG4 predsedavajudi ИСО Техничкиот комитет (ТК )
205/WG9 Johann.zirngibl @ cstb.fr)
Стандардизација во врска со искористување на енергетскиот систем за греење и ладење, и како дел од целокупната употреба на
енергија во зградите треба да се земе предвид иновативни технологии воо Европа , Директивата за енергетска ефикасност во
згради ( за енергетски карактеристики на зграда Директива - EPBD ) забрзана активности стандардизација во оваа област.
Производи се сега не се оценува како производи, наместо како дел од системот. На ниво на CEN една кохерентна структура е во
собата кај производи Техничката комисија ТЦ, обезбедување моќен основата за индивидуални тестирање, системи Техничката
комисија ТЦ посветен на специјални UIE како за греење и ладење , како и "хоризонтална" одговорност ТЦ Техничката комисија за
општа iskorišdavanje енергија во зградите . Оваа стандардизација е организирана во соработка со главните чинители .
Стандарди и структура на CEN треба да доведе до ниво на ISO . Системи за греење и ладење претставува важен сектор на
пазарот во целиот свет.
CEN / TC 57 - Котли за централно греење
CEN / TC 109 - централно греење , гас
CEN / TC 113 - Пумпи за греење елементи за клима
CEN / TC 130 - шпорет тело за простории без интегриран извор за греење
CEN / TC 180 - Министерот за надворешни (не усогласиле со локални) воздух греалки гас
CEN / TC 197 - пумпи
CEN / TC 312 - Термички сончеви системи и компоненти
CEN / TC 228 , исто така, има членови во хоризонтална
CEN / TC 371 - Комисија за проекти EPBD да ја координира работата на протокот и да се стандардизираат дефиниции , имиња,
параметри , итн, при нормирањето на објектот , вентилација и системи за греење поврзани со EPBD .
На меѓународно ниво , пресметката на системот за греење за годишната потрошувачка на енергија е поврзано со програмата за
работа на ISO / TC 205 "Дизајнирање на животната средина објекти" и ISO / TC 163 " Топлински карактеристики и енергија
користена во објекти во животната средина. " За енергетска ефикасност на објекти кои се користат од страна на холистички
пристап, Заедничка работна група наречена " Енергетска ефикасност koristedi сеопфатен пристап" е воспоставена помеѓу ISO / TC
205 и ISO / TC 163
CEN / TC 228 WG4 работни единици поврзани со EPBD Во некои земји , немаше притисок од националните регулатори во
националните тела за стандардизација да се воспостави релевантните национални стандарди за методите на пресметување на
годишната потрошувачка на енергија korišdene . Затоаактивностите во национално ниво , што предизвика повеќе Тешкотијата на
работа во европско ниво. Мандат ( M/343 издадена во 2004 година ) на Европската комисија за CEN , барањето од CEN да се
развијат стандарди во врска со Директивата на Европската унија за енергетска ефикасност во згради, тоа е солидна основа за
зголемување на активности за развој на европски стандарди во оваа област. Овој мандат му е дадена да ја поддржи
имплементацијата на EPBD во земјите членки на ЕУ , вклучувајќи го и 18 задолжителна работа предмети на CEN / TC 228

Овој техничкиот пропис (во натамошниот текст: Уредбата), како дел од исполнувањето на основните барања за
градење технички спецификации за вентилација, делумно системите за климатизација и климатизација системи
зграда (во натамошниот текст системи), барањата за дизајнирање, имплементирање на системи,
употребливоста, одржување и други барања за системи.
Проектирање, изградба, одржување и користење на објектот мора да биде таква што ќе ги исполни барањата
утврдени оваа Регулатива. Оваа Регулатива не се применува на:
- Опасниот експлозивна атмосфера, Системи наменети за чад и топлина што резултира со оган, Чисти соби (како
што се оперативни соби, области за тестирање лекови, лабораториски компоненти, микро и нанотехнологијата,
итн), Конаци, и Гаражи, Индустриски објекти и производни објекти, и Магацини.
Техничките карактеристики на системот за вентилација мора да биде таква што во текот на животот на зградата
во која е инкорпориран , заедно предвидени, дека одреден проект извршување и одржување на системот
издржат вообичаените ефекти од експлоатацијата и заштитата на животната средина , така што :
 Во случај на пожар, за да се спречи ширењето на огнот и чадот во една зграда или огнот се шири кон
соседните згради;
 Зградата ги исполнува условите за квалитет на воздухот и да се спречи акумулација на влага во делови од
зградата или на области во зградата;
 Да се избегнат можни повреди или заболувања на корисникот на зградата;
 Ниво на бучава како резултат на системот е на ниво кое не го загрозува здравјето и да се обезбеди ноќен
мир и задоволителни услови за одмор и работа и системите за да се спречи ширењето на бучавата меѓу
одделни простории во зградата.
 Техничките карактеристики на системот за вентилација во процесот на воздухот за греење, делумно
системите за климатизација и систем за климатизација мора да биде таква што во текот на животот на
зградата во која е вклучена издржат нормална употреба и влијанието врз животната средина
 Да се обезбеди соодветна термичка услови во зграда со енергија еднаква или пониска од потрошувачката
утврдени со посебен пропис.

Овој техничкиот пропис ( во натамошниот текст: Уредбата) , се однесува на активностите во рамките на исполнување на
основните барања за градежни работи , технички спецификации за оџаци во згради ( во натамошниот текст оџаци ),
барањата за дизајн , перформанси , употребливоста, одржување на оџаци и други барања за оџаци и технички својства
и други барања за градежни производи наменети за вградување во оџаци (во натамошниот текст : Градење) .
Проектирањето, изградбата , одржувањето и користењето на објектот , чија начин е составен дел на оџакот мора да
биде таква да ги исполни барањата утврдени во оваа Регулатива.
Овој пропис не важи за стар оџак и оџак кој е единствено во функција на производствен погон.

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење :
- Оџак е дел од изградба на систем на зградата , во форма на вертикални или речиси вертикална канали отпорни на
чад , кој се користи за безбедно и непречено спроведување во надворешната атмосфера на димни гасови , генерирани
од работа на плински или други уреди што создаваат гасови од согорувањето
- Монтажен оџак е оџакот кој се изработува на местото градилиштето од градежни производи,
- Готови (систем) оџак оџакот е составен во производство на објект надвор од доменот на
на градилиштето на градежни производи и други производи кои се како префабрикувани градежни производи
инсталирани во згради,
- Ѕидан оџак е оџакот со ѕид од полна тула,
- Канал за чад е премин за спроведување на продуктите од согорувањето во надворешната атмосфера ,
- Резервен оџак е оџакот е со вонредна употреба и поврина на пресек од најмалку 200 см2 , кој се користи за поврзување
на единици на согорувањето на цврсти горива во вонредни услови

1.

Владата на РМ донесе УРЕДБА ЗА ЕКО ДИЗАЈН НА ПРОИЗВОДИ (*) сл.весник бр 100 од 25.07.2011

2. Министерството за економија донесе Правилник за означување на потрошувачката на енергија и другите
ресурси за производите што користат енергија (сл.весник бр.154 од 4.11.2011)

Законот за безбедност и
здравје при работа (сл.весник
на РМ бр. 92/7) е усвоен од
Собранието на Р.Македонија
на 0.6.07.2007 година.
Со овој закон се утврдуваат
мерките за безбедност и
здравје при рaбота, обврските
на работодавачот и правата и
обврските на вработените,
како и превентивните мерки
против професионалните
ризици, отстранувањето на
ризичните фактори за
несреќа, информирање,
консултирање, обука на
работниците и нивните
претставници и нивно учество
во планирањето и
преземањето на мерки за
безбедност и здравје при
работа.

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЊЕ (Пречистен текст) е објавен во Сл. Весник на Р. Македонија, бр.39 од
22.03.2012 година.
Со овој закон се уредуваат градењето, основните барања на градбата, потребната проектна
документација за добивање на одобрение за градење, правата и обврските на учесниците во
изградбата, начинот на употреба и одржување на градбата, како и други прашања од значење за
градењето.
Експлицитното дефинирање на законската рамка која се однесува на Ефикасно користење на
енергија и топлинска заштита е интерпретиран во член 9 од Законот. Се споменува и бучавата во
член 8.
Член 9
Градбата и нејзините уреди за греење, ладење и проветрување треба да бидат
проектирани и изведени на таков начин што во зависност од климатските услови
на локацијата ќе обезбедат потрошувачката на енергија во текот на нејзиното
употребување да биде еднаква или пониска од пропишаното ниво, како и да ги
исполнат барањата за енергетска ефикасност пропишани со прописите кои ја
регулираат оваа материја.
Член 8
Проектирањето, изведувањето и употребата на градбите, вградените постројки и
опремата треба да овозможи бучавата во и надвор од градбата да биде во
границите пропишани со Законот за заштита од бучава во животната средина и
правилниците што произлегуваат од него.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ИЗДАДЕ:
СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2030 ГОДИНА
СКОПЈЕ, август 2010
Стратегијата за искористувањето на ОИЕ во Република Македонија до 2020 година е изработена од
страна на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ
1.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ИЗДАДЕ:
СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА
СКОПЈЕ, август 2010
Стратегијата за искористувањето на ОИЕ во Република Македонија до 2020 година е изработена
од страна на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ.
2.

3.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕ
С Т Р А Т Е Г И Ј А ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА
(СЛ.Весник бр.143 од 29.10.2010)

1.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕ:
ПРВ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2018
СКОПЈЕ, 2011

1. ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 146 став 4 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011) Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2011 година, донесе
О Д Л У К А ЗА ЦЕЛИТЕ И ГОДИШНАТА ДИНАМИКА НА ПОРАСТОТ НА
УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈАТА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ФИНАЛНАТА
ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА
(Со oваа одлука се врши усоласување со Директивата 2009/28/EC на Европскиот
парламент и на Советот од 23 април 2009 година за промоција на користење енергија од
обновливи извори и со која се изменуваат и дополнуваат и последователно се укинуваат
директивите 2001/77/EC и 2003/30/EC (Службен Весник на Eвропска Унија L 140/16),
CELEX број 32009L0028)
Со оваа одлука се пропишуваат целите и годишната динамика на порастот на учеството на енергијата
од обновливи извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија до 2020 година.
Процентуалното учество на обновливите извори на енергија во потрошувачката на финалната енергија
во 2020 година треба да изнесува 21 %. Целниот процент треба да се постигне со изградба на нови
енергетски објекти кои користат обновливи извори на енергија како и засилени мерки на енергетска
ефикасност согласно Стратегијата за искористување на обновливи извори на енергија до 2020 година во
Република Македонија и Стратегијата за унапредување на енергетската ефикасност во Република
Македонија до 2020.

2.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на
член 22 и член 151, став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) на седницата одржана на 30.07.2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Министерот за економија на Р.М. донесе П Р А В И Л Н И К ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ И ЕНЕРГЕТСКА СТАТИСТИКА (сл.весник бр.138
од 05.10.2011)
Со овој правилник се пропишува:
 содржината на енергетскиoт биланс,
 содржината, начинот и рокот за доставување на податоците потребни за
изготвување и за следење на реализацијата на енергетските биланси,
 органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа,
носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, како и
потрошувачите на енер гија или енергенти од кои ќе се бара да
доставуваат податоци потребни за изготвување и следење на
реализацијата на енергетските биланси, како и роковите за доставување
на податоците, и
 содржината, начинот и рокот на доставување на податоците потребни за
изработка на Стратегијата за развој на енергетиката и за изготвување и
следење на остварувањата на Програмата за реализација на
Стратегијата

