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1. Цели  

Целта на оваа анализа е да се утврди можноста која ја имаат договорните органи 

при спроведување на постапките за доделување на договори за јавни набавки да 

склучуваат и реализираат договори за набавка на енергетски услуги. 

Енергетски услуги може да се набават од Друштво за користење на енергетски 

услуги – ЕСКО.  Енергетските услуги од ЕСКО може да бидат набавени на ист начин 

како и секоја друга услуга. 

Анализата е структуриран на начин со кој ќе се даде целосен приказ на 

употребените поими и нивното значење, потребата за ЕСКО, процесот на користење 

на енергетската ефикасност во процесот на јавните набавки, предлог за законско 

уредување/доуредување во Нацрт – Законот за јавни набавки кој Министерството 

за финансии во соработка со Бирото за јавни набавки го објави за консултации со 

јавноста, договорните органи и сите други засегнати страни. Исто така оваа анализа 

има за цел да даде препораки на предлагачот на законот за јавните набавки за  

непречено во иднина да ја овозможи и да се користи набавката на енергетските 

услуги.  

2. Дефиниции 

Енергетска услуга значи физичка корист, корист или добро добиени од 

комбинација на технологии за ефикасно користење на енергијата и/или со дејство, 

што може да вклучува спроведување, одржување и контрола, неопходни за 

испорака на услугата, која се испорачува врз основа на договор и во нормални 

околности се покажала дека води до проверливи и мерливи или проценливи 

подобрувања на енергетската ефикасност и/или заштеди на примарна енергија; 

Договор за енергетска услуга (EPC) е договорен аранжман помеѓу корисникот 

и давателот (обично компанија за енергетски услуги) за мерки за подобрување на 

енергетската ефикасност, каде што инвестицијата (ствари, стоки или услуги) во таа 

мерка е платена според договореното ниво на подобрување на енергетската 

ефикасност или друг соодветен енергетски критериум кој треба да покаже заштеда 

(на пример финансиска заштеда); 



 

 

 

 

 

 

 

Загарантирана заштеда е вредност на заштедата на енергија гарантирана од 

давателот на енергетската услуга, а која се остварува на тој начин што мерките од 

Договорот за енергетска услуга со гарантирана заштеда во референтни услови 

придонесуваат за заштеди на енергија и/или воден ресурс и може да се 

верифицираат и утврдат со сертифицирано мерење и/или проценка 

Вредност на загарантираната заштеда е парична (монетарна) вредност на 

заштедата на енергија и/или воден ресурс претходно утврдена во договорот за 

енергетска услуга со гарантирана заштеда. 

Друштво за енергетски услуги (ЕСКО) е физичко или правно лице кое 

испорачува енергетски услуги и/или други мерки за подобрување на енергетската 

ефикасност во објект или простории на корисникот и прифаќа одреден степен на 

финансиски ризик при тоа. Плаќањето за испорачаните услуги се заснова (целосно 

или делумно) врз постигнувањето на подобрувања на енергетската ефикасност и 

на состанокот на другите согласни критериуми за извршување. 

 

3. Потреба од ЕСКО 

 

Во Република Македонија во изминатите години Владата на РМ и Министерството за 
економија вложуваат значителни напори со цел да се приближи и усогласи 
националното законодавство со регулативата на ЕУ за енергетска ефикасност. За 
таа цел, а во насока на олеснување на процесот на користење на договори за 
енергетски услуги потребно е договорните органи кои спроведуваат постапки за 
јавни набавки да ја земат предвид енергетската ефикасност при донесување на 
одлуки за потребите од набавка со цел да: 

 

 се исполнуваат барањата поставени од Владата на Република Македонија 

согласно член 5 од Директивата за ефикасност при крајно користење на 

енергија и енергетски услуги 2006/32/ЕС; 

 помогнат во спроведување на постапките за јавни набавки при доделување 

на договори согласно со Директивата за ефикасност; 

 помогнат во напорите за намалување на емисиите на јагленороден двооксид 

и 



 

 

 

 

 

 

 

 помогнат во рационално трошење на јавните средства. 

 

За да се постигнат горенаведените цели потребно е голема посветеност за 
намалувањето на енергетската потрошувачка кај сите државни органи. 
Енергетската ефикасност треба да биде опфатена во плановите и програмите за 
одржување и развој на инфрастуктурата и работата, и што е можно повеќе лица 
треба да бидат запознаени и да ги поддржуваат нејзините цели. Особено е важно 
да се вклучат во тимовите лица кои ги носат одлуките за да се обезбеди дека 
енергетската ефикасност секогаш е опфатена во процесот на донесување на 
годишниот план за јавните набавки. 

Договорните органи кои склучуваат договори за набавка можат да обезбедат 

подобри зделки (во однос на енергетски заштеди) со користење на методот на 

групни набавки со други договорни органи кои имаат иста и заедничка потреба, 

заради поголемиот расположив буџет и можноста да се опфатат повеќе потреби и 

барања одеднаш. Со користење на Договорите за енергетска услуга ќе се  поддржи 

развојот и формирањето на компании за енергетски услуги кои ќе нудат јавни 

услуги. ЕСКО ќе помогнат во стимулирањето на пазарот на енергетски услуги преку 

давање пример и договори за енергетска ефикасност кои се однесуваат на 

енергетските карактеристики и преку демонстрирање на финансиска реализација 

на таквите проекти со можност за користење на средства од трети страни. Друг 

клучен предизвик е инвестирањето во технички капацитети за идентификување 

проекти и за подготовка на потребната документација.  Друштвото за енергетска 

услуга (ЕСКО) ги обезбедува своите know-how техники и финансиски ресурси за 

спроведување на соодветни мерки за енергетска ефикасност и го презема ризикот 

за извршување (надоместокот на ЕСКО е директно поврзан со заштедите остварени 

со намалената потрошувачка на енергија) за да се обезбеди договорени заштеди на 

енергија. Компонентите за изведба на ЕСКО се на пример финансирање, планирање 

и монтажа на компоненти за производство, дистрибуција и користење на енергија, 

како и нивно функционирање и одржување. 

 

4. Енергетска ефикасност (ЕЕ) во процесот на јавните набавки 

Вниманието посветено на ЕЕ има променлив интензитет во зависност од фазата на 

процесот за јавни набавки. Клучните фази се: 



 

 

 

 

 

 

 

 фаза на планирање – идентификација на потребите; 

 фаза на изработка на тендерска документација – кога се одлучува за 

видот и количината на набавката; 

 фаза на претквалификација - селекција на економски оператори кои 

ги исполнуваат критериумите за утврдување на способност; 

 фаза на евалуација - оценка на понудите и доделување на договор за 

јавна набавка; 

 извршување на договорот – услови на договорот и управување со 

односите. 

Вообичаено најголемите ЕЕ заштеди со набавките се постигнуваат доколку ЕЕ е во 
фокусот уште во најраните фази на процесот, односно во фазата на планирање - 
идентификација на потребите. 

Ова е фазата во која има најмногу простор за предвидување на ЕЕ. Ако во оваа 

фаза се одлучи дека она што ќе се набави вклучува ЕЕ карактеристики, тогаш тоа 

мора да биде земено во предвид во процесот на спроведувањето на постапката за 

доделување на договор за јавна набавка: во спецификацијата, во фазите на 

селекција и доделување и при дефинирањето услови на договорот. 

Во фаза на подготовка на тендерска документација и техничка спецификација, 

договорните органи треба да разгледаат кои еколошки цели потенцијално можат да 

се остварат преку набавката. Кога производот користи енергија (на пр. 

осветлување, греење, климатизација, бела техника, компјутерска опрема), 

барањето треба да се дефинира - на пример - "енергетски ефикасни машини за 

перење“. 

Кога договорните органи спроведуваат постапка за јавна набавка, треба да водат 

сметка за трошоците и придобивките вклучувајќи ги и социјалните и еколошките 

придобивки. Сите трошоци и придобивки треба да се сметаат за целото 

времетраење на услугата / стоката: набавка, употреба и одложување на отпад. Кога 

станува збор за производи, исто така треба да се размислува за влијанијата во тек 

на нивното производство. 

Критериумите за ЕЕ можат да се вклучат во техничката спецификација, таму каде 

што се релевантни за предметот на договорот. Кога производот што се купува 

користи енергија, енергетска ефикасност секогаш ќе биде релевантна за предметот 



 

 

 

 

 

 

 

на договорот. Затоа, кога се набавуваат вакви производи, барањата за енергетска 

ефикасност секогаш треба да бидат вклучени во спецификацијата. Спецификациите 

треба да го дефинираат потребното минималното ниво на ЕЕ.  

Добра можност е дека законската регулатива за јавни набавки дозволува  

договорните органи да можат да предвидат можност за доставување на 

"алтернативни понуди", со што (покрај исполнување на основните барања) може да 

се обезбедат уште поголеми еколошки придобивки (како поголема енергетска 

ефикасност).  

Кога договорните органи спроведуваат набавка за изградба или реновирање, важно 

е да се разгледа како работите можат да се специфицираат на начин за да се 

зголеми енергетската ефикасност на зградите. 

Таму, каде договорните органи не се сигурни како најдобро да ги задоволат нивните 

еколошки/ЕЕ потреби, потребно е да се спроведе истражување на пазарот преку 

постапка на технички дијалог. 

Во фазата на претквалификација на способни економски оператори кандидатите се 

селектираат за учество во следната фаза на процесот за доставување на понуда. 

Оваа фаза се нарекува претквалификација на способни економски оператори, 

бидејќи само тие кои ќе се оценат како способни, ќе бидат способни за учество на 

тендерот и ќе им биде испратена покана за доставување на понуда. Оваа фаза се 

користи за да се обезбеди дека избраните економски оператори за учество на 

тендерот ги имаат потребните технички и професионални способности за 

извршување на договорот (врз основа на барањата утврдени во спецификацијата). 

Договорните органи треба да побараат релевантни докази за техничката способност 

за реализација на ЕЕ елементи од договорот, во облик на минимални критериуми 

за утврдување на способност и документација што треба да ја поднесат 

понудувачите или кандидатите за да го докажат исполнувањето на критериумите 

за утврдување на способност.  

Следна фаза е доделувањето на договор. Според законот за јавни набавки, во 

постапките за доделување на договори за јавна набавка треба да се обезбеди 

рационално и ефикасно искористување на средствата. Рационално и ефикасно 

искористување на средствата подразбира најдобра комбинација на квалитетни 



 

 

 

 

 

 

 

карактеристики и ефективност за најмалку расходи за времетраењето на целиот 

животен век. 

Карактеристично за ЕЕ набавките е дека како критериум за доделување на договор 

мора да биде критериумот економски најповолна понуда, а не најниска цена.  Во 

елементите на критериумот како карактеристики на квалитетот, еколошки 

карактеристики, оперативни трошоци може да се бара енергетска ефикасност, 

ниски емисии на СО2, ниски трошоци за енергија и истите треба да бидат наведени 

во огласот и во тендерската документација.  

Барањата за енергетска ефикасност, треба да бидат вклучени во условите на 

договорот, таму каде што се релевантни за извршување на договорот. Условите 

треба да бидат поврзани со механизмите за управување со договорот за да се 

обезбеди дека економскиот оператор е мотивиран да ги извршува сите барања. Во 

многу случаи, важно е да се вклучат барања за надгледување и за постигнатите 

заштеди на енергија. 

 

5. Предлог за законско уредување во Нацрт – Законот за јавните 

набавки (Нацрт – ЗЈН)  

Поаѓајќи од обврските на Република Македонија содржани во Спогодбата за 

стабилизација и асоцијација, се јави потребата од усогласување на прописите за 

јавни набавки со актуелните европски директиви во оваа област. Основни цели на 

законот се усогласување со: 

 Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор 2014/24/ЕУ, 

 Директивата за јавни набавки во секторските опфатени дејности 

2014/25/ЕУ, 

 Директивата за правни лекови во постапките за јавни набавки 2007/66/ЕК 

Нацрт - ЗЈН ги поставува правилата за спроведување на постапки  за јавни набавки 

што договорни органи треба да ги следат при набавка на стоки, услуги и работи. Во 

Република Македонија постојат над 1.400 договорни органи категоризирани во: 

 1. државни административни органи (на пр., Министерства, агенции ...) и единици 

на локалната самоуправа, 



 

 

 

 

 

 

 

 2. правни лица основани за одредена цел за задоволување на потребите од јавен 

интерес (на пр. училишта, болници, музеи ...), 

 3. здруженија основани од еден или повеќе договорни органи (на пр. ЗЕЛС) и 

 4. јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност 

основани или контролирани од страна на договорните органи (на пр. ЕЛЕМ, МЕПСО, 

ЈСП и др). 

Нацрт – ЗЈН (член 2 став 1 точка 1 – Договор за јавна набавка) е релевантен и 

применлив за концептот на ЕСКО, поради обврската на договорните органи да ги 

следат правилата и постапките содржани во овој закон секогаш кога ќе набавуваат 

услуги или работи од приватни компании, вклучувајќи го и ЕСКО како даватели на 

енергетски услуги. Поконкретно, договорните органи го ангажираат ЕСКО со 

склучување на договор за енергетска услуга, што всушност преставува договор за 

јавна набавка бидејќи е склучен:  

1. помеѓу договорниот орган и економскиот оператор (ЕСКО),  

2. за обезбедување на услуги (мерки за енергетска ефикасност и управување со 

потрошувачката на енергија) и  

3. за финансиски интерес (надомест за ЕСКО како давател на услуги). 

Нацрт - ЗЈН дефинира и содржи одредби за секторските дејности, кои ги вклучуваат 

и од областа на енергетиката. Различни (пофлексибилни) правила за спроведување 

на јавни набавки се однесуваат на секторските дејности. Во член 2 став 1 точка 24, 

а во врска со член 15 од Нацрт – ЗЈН ги одредува аспектите на енергијата што 

спаѓаат во договори за секторски дејности, како што се поставувањето и 

стопанисувањето на фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни услуги во 

поглед на производство, пренос или дистрибуција, односно снабдувањето со 

електрична енергија на таквите мрежи. Врз основа на ова договорите за енергетски 

услуги не спаѓаат во договори за јавни набавки на секторски дејности. 

Имајќи предвид дека договорите за енергетски услуги треба да бидат 

повеќегодишни, важно е во Нацрт – ЗЈН да се предвиди можност во однос на 

планирањето и спроведувањето на повеќегодишните договори за јавни набавки.  



 

 

 

 

 

 

 

Имајќи ја предвид спецификата на набавката во Нацрт – ЗЈН е предвидена нова 

постапка во член 52 - конкурентна постапка со преговарање. Договорниот орган 

може да користи конкурентна постапка со преговарање само за јавните набавки во 

класичниот јавен сектор и тоа за набавка на работи, стоки или услуги, доколку: 

 потребите на договорниот орган не може да се реализираат без 

прилагодување на веќе достапни решенија, 

 потребите на договорниот орган вклучуваат концептуални или иновативни 

решенија, 

 поради специфични околности во врска со видот, сложеноста или правната и 

финансиската рамка или поради придружните ризици, договорот за јавна 

набавка не може да се додели без претходни преговори или 

 договорниот орган не може доволно прецизно да ги одреди техничките 

спецификации. 

Согласно член 53 од Нацрт – ЗЈН договорниот орган може да ја користи постапката 

со преговарање со објавување оглас за јавни набавки од секторските дејности. 

Во постапката со преговарање со објавување оглас, секој заинтересиран економски 

оператор може да поднесе пријава за учество, врз основа на објавениот оглас за 

јавна набавка. Во прилог на пријавата за учество се доставува и документацијата 

за утврдување способност. 

Изборот на правилна постапка за јавна набавка е клучна за ваков тип на договори. 

Се чини дека методот на преговори потребно е да се има предвид при организирање 

на тендерската постапка за да може да се обезбеди доволно време и простор двете 

договорни страни да ги преговараат сите специфични детали на проектот и 

договорот. Предмет на преговорите со ЕСКО давател на услуги на пример може да 

бидат следниве работи: обемот и квалитетот на проектираните мерки, временскиот 

распоред на активностите, пресметувањето на гарантираните заштеди со 

референтните и реалните цени, договорот како и неговите посебни одредби итн. 

Од друга страна, во Нацрт – ЗЈН не е посебно наведено времетраењето на 

договорите за јавни набавки. Во членот 57 став 2 од Нацрт - ЗЈН е предвидено дека 

рокот на важење на рамковната спогодба во класичниот јавен сектор не смее да е 

подолг од три години, а во секторските дејности не смее да е подолг од пет години, 

освен во исклучителни оправдани случаи кои се директно поврзани со предметот 



 

 

 

 

 

 

 

на набавка и кои договорниот орган соодветно ги образлага. Со оваа одредба се 

дозволува за договорите за енергетски услуги, договорните органи да користат 

подолг период. Ова произлегува од правилото за максимално времетраење на 

рамковните договори доделени преку процедурите за јавни набавки, но сепак треба 

паралелно да се имаат предвид и од законите кои го регулираат финансиското 

планирање и буџетирање. Во секој случај, договорниот орган мора да ги планира 

потребните средства за спроведување на повеќегодишни договори со буџетот, 

инвестиционата програма или финансискиот план за соодветната година. 

Според Нацрт – ЗЈН, во член 83 е предвидена можноста за користење при 

подготовка на тендерската документација да се предвиди користење на 

алтернативна понуда. Договорниот орган може на понудувачот да му дозволи или 

од него да бара да поднесе алтернативи понуди што го наведува во огласот за јавна 

набавка или во поканата за потврдување на интересот. Доколку алтернативните 

понуди не се дозволени или побарани, не е дозволено да се поднесат. Со оваа 

можност се дозволува понудувачите да понудат алтернативни понуди. 

Според Нацрт - ЗЈН,  во член 93 главен критериумите за доделување на договор е 

економски најповолна понуда. Ова решение е во согласност со Директивите за јавни 

набавки на ЕУ од 2014 година каде е предвидено да се обезбеди најдобар сооднос 

на цената и квалитетот. Економски најповолната понуда се утврдува врз основа на 

цената или трошоците; со користење на пристапот на исплатливост, како што се 

трошоците во животниот век; или како најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, 

што се оценува врз основа на критериуми, вклучувајќи квалитативни, еколошки и 

социјални аспекти поврзани со предметот на набавка кои може да вклучуваат: 

а) квалитет и техничка вредност, естетски и функционални карактеристики, 

достапност, дизајн прилагоден за сите корисници, социјални, еколошки и 

иновативни карактеристики, како и услови на продажба; 

б) организација, квалификации и искуство на персоналот кој ќе го извршува 

договорот, доколку квалитетот на ангажираниот персонал може значително да 

влијае на извршувањето на договорот; 

в) постпродажни услуги и техничка помош, а во исклучителни случаи услови на 

испорака, како што се датум на испорака, начин на испорака и рок на испорака или 

рок на извршување. 



 

 

 

 

 

 

 

 Во член 93 став 6 од Нацрт – ЗЈН е предвидено дека критериумите за избор на 

најповолна понуда мора да бидат недискриминаторски, пропорционални и директно 

да се поврзани со предметот на набавка. Критериумите се директно поврзани со 

предметот на набавка доколку се однесуваат на работите, стоките или услугите кои 

треба да се набават, и тоа на кој било начин и во која било фаза на нивниот животен 

век, вклучувајќи ги факторите опфатени со одредена постапка на производство, 

изведба или продажба на тие работи, стоки или услуги или со одредена постапка 

за друга фаза од нивниот животен век, дури и ако таквите фактори содржински не 

се дел од нив. 

Користење на критериумот за економски најповолна понуда (сооднос на цената и 

квалитетот) преставува најсоодветен критериум кои треба да се  дефинира при 

набавка на енергетски услуги од ЕСКО. 

 

 

6. Предлог решенија и очекувани резултати. Што сакаме да се постигне, 

во која насока треба да се насочиме? (главни цели) 

 

Поради наведеното како генерална препорака, се предлага во Нацрт –ЗЈН да се 

доуреди ова прашање со давање основ за разработување со подзаконски акт 

(уредба – која ќе ја донесе Владата или правилник / упатство кое ќе го донесе 

Министерството за финансии во соработка со Министерството за економија). 

Општите правила од Нацрт - ЗЈН може да се применуваат и за договори за 

енергетски услуги. Сепак треба да се има предвид фактот дека оваа област има 

специфика за која потенцијалните економски оператори треба да имаат 

пофлексибилни правила за учество. Обезбедувањето на енергетски услуги од ЕСКО 

ќе се набави повеќе или помалку на ист начин како и секоја друга услуга (со 

примена на отворена, ограничена постапка или некоја исклучителна постапка за 

набавка – конкурентна постапка со преговарање, постапка со преговарање со 

објавување на оглас).  

Согласно наведеното, се предлагаат следниве прашања кои е потребно конкретно 

да се уредат: 



 

 

 

 

 

 

 

 Да се воведе нов принцип по член 8 од Нацрт – ЗЈН: „Начело на заштита на 

животната средина и обезбедување на енергетска ефикасност -  Договорниот 

орган е должен да набавува стоки, услуги и работи кој не загадуваат, односно 

кој минимално влијаат на животната средина, односно кој обезбедуваат 

адекватно намалување на потрошувачката на енергија – енергетска 

ефикасност и кога тоа е оправдано како елемент на критериумот на 

економски најповолна понуда да ги одреди еколошките предности и 

енергетската ефикасност предмет на јавната набавка, односно вкупните 

трошоци за животниот век предмет на јавната набавка.“  

 Кои договорни органи може да доделуваат повеќегодишни договори? Се 

предлага во Нацрт – ЗЈН јасно да биде даден основ за ова прашање и како 

истиот ќе се применува. Во член 57 став 2 е пропишано .....„ освен во 

исклучителни оправдани случаи кои се директно поврзани со предметот на 

набавка и кои договорниот орган соодветно ги образлага“..., потребно е да 

се пропише каде, кога и во кој акт договорниот орган треба тоа да го 

образложи - поради својата природа, времетраењето на договорот за 

енергетски услуги треба да биде повеќегодишно. Главната карактеристика на 

ЕСКО е финансирањето на инвестициите. Овде трошоците за инвестирање се 

враќаат од штедењето, а во случај ЕСКО да не успее да го постигне тоа, тие 

мора да ја покријат разликата помеѓу вистинските и загарантираните 

трошоци. Поради тоа, договорот за енергетска ефикасност вообичаено е 

долгорочен договорен договор.  

 Во подзаконскиот акт да се уреди како ќе се користат методи за 

обезбедување (банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот 

или осигурителни полиси) при доделување на ЕСКО договори. 

 Предлагаме за воведување и правилна примена на овој концепт за 

доделување на ЕСКО договори, договорните органи кои ќе го применуваат да 

користат стручњаци/експерти кои ќе му помагаат на договорниот орган за 

времетраење на целиот проект. Експертите може да бидат правни или 

економски советници (да имаат познавање за ЕСКО договори), инженерски 

бироа, архитекти итн. Тие потребно е да имаат детално познавање и 

разбирање на техничкиот и економскиот аспект на ЕСКО договорите, 

постапката за јавна набавка и концептот на моделот на ЕСКО договорот.  



 

 

 

 

 

 

 

Дополнително да се консултира Агенцијата за енергетика за да даде свој 

придонес во овој дел. 

 За набавка на услуги од ЕСКО во Нацрт – ЗЈН не постои посебна 

стандардизирана постапка за јавни набавки на енергетски услуги (отворена, 

ограничена постапка. конкурентна постапка со преговарање, постапка со 

преговарање со објавување на оглас), што би предизвикало потешкотии и 

неунифицирана примена на законот во подготовката и спроведувањето на 

вакви набавки. Предлагаме во подзаконскиот акт да биде уредено ова 

прашање. 

 ЕСКО како понудувач секогаш има одреден степен на финансиски ризик при 

обезбедување на услугата, за што потребно е да се предвиди и во Нацрт – 

ЗЈН таа можност и специфика за да договорните органи при подготовка на 

условите во огласот и тендерската документација имаат јасни законски 

одредби.  

 Министерството за финансии во соработка со Министерството за економија 

да ги уреди модел - договорите за енергетски услуги во подзаконски акт. 

Препорака е  модел - договорите да бидат подготвени  во форма на упатство 

за што е потребно да се предвиди основ во Нацрт - ЗЈН со што би се оставила 

поширока рамка и слобода во уредување на односите.  Ова е значајно 

особено имајќи го предвид фактот дека постојат различни модели на 

Договори за енергетски услуги: модел на заеднички заштеди, модел на 

гарантирани заштеди, модел на снабдувач на ЕСКО, развоен модел итн. 

Директива за енергетска ефикасност поставува листа на задолжителни 

елементи на договорот за енергетска услуга и тоа:  

 Јасна и транспарентна листа на мерките за ефикасност што треба да се 

спроведат или резултати кои треба да се добијат од ефикасноста на 

процесите;  

 Загарантирани заштеди што треба да се постигнат со спроведување на 

мерките од договорот; 

 Времетраење и исклучоци на договорот, рокови и период на известување. 

 Јасна и транспарентна листа на обврски на секоја договорна страна; 

 Референтни датум(и) за да се воспостават постигнатите заштеди; 



 

 

 

 

 

 

 

 Јасна и транспарентна листа на чекори што треба да се спроведат за 

имплементирање на мерка или пакет мерки и, каде што е релевантно, 

поврзани трошоци; 

 Обврска за целосно спроведување на мерките во договорот и документирање 

на сите промени направени за време на проектот; 

 Прописи со кои се наведува вклучување на еквивалентни барања во било кое 

уредување на поддоговори со трети страни; 

 Начин на пренос на технологијата за заштеда на енергијата во сопственост 

на корисникот; 

 Јасно и транспарентно прикажување на финансиски импликации на проектот 

и распределба на учеството на двете страни во постигнатите монетарни 

заштеди (т.е. надоместок на давателот на услуги); 

 Јасни и транспарентни одредби за мерење и верификација на постигнатите 

загарантирани заштеди, проверки на квалитетот и гаранции; 

 Одредби за појаснување на постапката за справување со променливите 

рамковни услови кои влијаат врз содржината и исходот на договорот (т.е. 

менување на цените на енергијата, интензитетот на употреба на 

инсталацијата); 

 Детални информации за обврските на секоја од договорните страни и за 

казните за повреда на истите. 

 

Во таа смисла, Нацрт - ЗЈН, чие изготвување треба да биде завршено до крајот на 

јуни 2018 година, треба да предвиди посебни правила за набавка на енергетски 

услуги. Во досегашниот период во Република Македонија недостасува практична 

имплементација на Договори за енергетски услуги кои треба да ги нудат ЕСКО 

компании (со исклучок на Договорите за јавно осветлување кои ги склучуваат 

општините како јавно приватно партнерство или Договори за јавна набавка). 

7. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или 

решавањето на овој проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни 

институции? 

Директно вклучени институции во регулирање на ова прашање се Владата на РМ, 

Министерство за финансии, Министерство за економија, Биро за јавни набавки и Агенција 

за енергетика. 



 

 

 

 

 

 

 

 


