
  

 Врз основа на член 137 став 10 од Законот за енергетика (Службен весник 
на Република Македонија бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
објавува: 
 
 

Ј А В Е Н  П О В И К бр.1/2017 
 

За избор на правни лица за спроведување на обуки  за енергетски 
контролори и  обуки за усовршување на енергетски контролори 

 
 
1.Предмет на јавниот повик е избор на правни лица за спроведување на обуки  
за енергетски контролори и обуки за усовршување на енергетски контролори 
согласно "Правилникот за енергетска контрола" (Службен весник на Република 
Македонија бр. 94/13 и 18/15), "Програмата за обука и полагање на испити за 
енергетски контроли" (Службен весник на Република Македонија бр. 167/15), 
"Програмата за усовршување на енергетски контроли" (Службен весник на 
Република Македонија бр. 198/15) и "Тарифникот за максимална висина на 
надоместокот за учество на обука и полагање на испит и максимална висина на 
надоместокот за учество на обука за усовршување на енергетските контролори" 
(Службен весник на Република Македонија бр. 153/13). 
 
2.Право на учество на јавниот повик има правно лице подносител на пријава 
кое е: 
-  Упишано во трговски регистар и регистар за други правни лица што го води 
Централниот регистар на Република Македонија; 
- Има најмалку четири постојано вработени или ангажирани стручни лица, со 
работно искуство од најмалку седум години, во една или повеќе од следните 
области: градежна физика, опрема и инсталации за греење и климатизација, 
обновливи извори на енергија, а посебно сончеви колектори, топлински пумпи и 
користење на биомаса, спроведување енергетски контроли, законодавство за 
енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија на Република 
Македонија и Европската унија, економско-финансиски анализи и енергетски 
менаџмент, софтверски програми за енергетска контрола, проектирање и 
одржување на електрични апарати, уреди и системи за осветлување и други 
области поврзани со програмата за обука;  
- Има искуство во спроведување обуки или вршење образовна дејност, при што 
најмалку тројца од вработените или ангажираните стручни лица треба да имаат 
најмалку високо образование во областа на техничките науки (машинство, 
градежништво, архитектура и електротехника), додека најмалку еден од 
вработените или ангажираните стручни лица треба да има најмалку високо 
образование во областа на економските или правните науки;  
 
 



 

- Поседува или има на располагање простор кој може да собере најмалку 15 
учесници и опрема која вклучува мерни инструменти и техничка лабораторија;  
 -    Ги задоволува потребните административно-технички капацитети; 
 - Има детално разработен план и организација на спроведувањето на 
програмата за обука за енергетски и програмата за усовршување, вклучувајќи ја 
содржината и начинот на проверка на знаењето на учесниците на обуката.  
 
3.Листа на документи кои се потребни да се приложат кон пријавата: 
 
1.За правно лице: 
- Решение за упис во трговски регистар и регистар за други правни лица што го 
води Централниот регистар на Република Македонија; 
-потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен 
орган;   
-изјава на заинтересираното лице дека не му е изречена правосилна пресуда за 
учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари. 
 
2. За стручно лице ( постојано вработено или ангажирано лице):  
- доказ за завршено високо образование; 
- потврда за работно искуство во струката  и 
-доказ за вработување во случај кога стручното лице е вработено кај 
подносителот на пријавата, односно соодветен договор за ангажман во случај 
кога стручното лице не е постојано вработено кај подносителот на пријавата.  
 
3. За простор и опрема:  
- доказ за сопственост или право на користење на деловниот простор врз основа 
на договор за закуп или друг соодветен договор склучен со сопственикот на 
просторот и 
- опис на техничката опременост.  
 
4. За административно-технички капацитети:  
- изјава за ангажиран технички кадар без оглед на тоа дали тој е вработен кај 
подносителот на пријавата. 
 
5. За искуство во спроведување обуки или вршење образовна дејност:  
- референтна листа на спроведени обуки; 
- доказ за вршење образовна дејност.  
 
6. План и организација на спроведувањето на програмата за обука,  односно на 
програмата за усовршување. 
 
 
 
 
 



 

Горенаведената документација целосно пополнета на македонски 
јазик се доставува во оригинал или копија заверена на нотар. 

Секој подносител на пријава може да учествува само еднаш на јавниот 
повик. 
 Обрасците за пријавување на јавниот повик, подносителите можат да 
ги подигнат од архивата или од веб страната на Агенцијата за енергетика 
www.еа@ea.gov.mk. 

Пријавите со комплетна документација треба да се достават  во хартиена 
форма во затворено плико со назнака “НЕ ОТВОРАЈ“ за Јавен повик бр. 1/2017 во 
архивата на Агенцијата за енергетика на Република Македонија или по пошта на 
адреса  ул.Јуриј Гагарин бр.15 Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на јавниот повик во Службен весник на Република Македонија. 

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде 
предмет на разгледување од страна на Комисијата. 

 
 

 
                          Директор, 
    Скопје, 03.01.2017 година        м-р Александар Дуковски, дeи 


