
 

 

 
 

П О К А Н А 
ЗА УЧЕСТВО НА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: 

ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ СТАПИ НА СИЛА – КАКО  

ДА ОДГОВОРИТЕ НА ВАШИТЕ ОБВРСКИ, НО И ДА ЗАШТЕДИТЕ? 

(6 МАРТ 2020 ВО „PARK HOTEL & SPA“ – СКОПЈЕ) 

Конечно, по неколкукратно одложување, долгонајавуваниот Закон за енергетска 
ефикасност стапи на сила. Во контекст на обврските што Законот ги предвидува за 
јавниот сектор, компаниите и локалната самоуправа, и овојпат Ви излегуваме во 
пресрет со потребното знаење за задачите и предизвиците да бидат пресретнати и 
исполнети благовремено и квалитетно. Ни претставува задоволство да Ве поканиме 
на интерактивната работилница на тема: „ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ СТАПИ НА 

СИЛА – КАКО ДА ОДГОВОРИТЕ НА ВАШИТЕ ОБВРСКИ, НО И ДА ЗАШТЕДИТЕ?“. 

За разлика од досегашната состојба, кога вложувањето во мерки за енергетска 
ефикасност беше на доброволна основа, сега веќе тоа станува законска обврска. Од 
прецизно планирање на т.н. енергетски реконструкции на годишна основа до 
задолжително изведување на енергетски контроли, односно аудити.  

❖ Како поедноставно да ги подготвувате Вашите програми за енерегетска 
ефикасност доколку сте единица на локалната самоуправа, со прецизен 
акциски план и буџет?  

❖ На кои објекти да им дадете приоритет за енергетска обнова доколку 
сте субјект од јавниот сектор?  

❖ Како да ги извршувате задолжителните енергетските контроли? Дали 
знаете дека компаниите имаат обврска за енергетска контрола на секои 
четири години? Знаете ли дека не подлежите на оваа обврска доколку 
имате имплементирано ISO 50001? Дали знаете дека можете да 
добиете грант за ангажирање консултанти што ќе Ви помогнат во 
имплементацијата на овој стандард? Кои се условите?  

❖ Знаете ли дека енергетската ефикасност станува задолжителен 
сегмент и во доменот на јавните набавки?  За секоја набавка над 70.000 
евра, техничката спецификација мора да содржи податок за најниската 
дозволена енергетска класа на предметот на набавката.  

На оваа работилница ќе имате можност да добиете одговор на наведениве прашања и 
да се запознаете со барањата што произлегуваат од ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, 
со што ќе ги докечате подготвени сите предизвици кои дополнително ќе го 
оптоварат Вашето деловно опкружување. 

Оваа работилница не само што ќе ги зајакне капацитетите на Вашите стручни лица од 
оваа проблематика со цел навремено и доследно да одговорите на законските 
барања, туку и ќе Ви укаже на сите аспекти кои би можеле да ги претворите во Ваша 
предност. 

 

https://parkhotel.mk/


 

 

 

Почитувани, Ве информираме дека имате можност, со котизација од 4.950 денари + 
18% ДДВ, да учествувате на оваа исклучително интересна и полезна работилница, со 
вклучени кафе-пауза, ручек, сертификат за учество, работен материјал од 
работилницата, како и континуирана директна комуникација со предавачите, заради 
надминување на Вашите прашања и дилеми. За две или повеќе пријавени лица од 
иста институција, следува попуст од 10%. 

Заради квалитетот на работилницата, бројот на учесници е ограничен. Затоа, доколку 
сакате да бидете дел од истата, Ве молиме да го пополните пријавниот лист најдоцна 
до 4 март 2020г. и да го испратите на следната електронска пошта: 
info@simpozion.mk  

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА ОБУКАТА: 

Примач: СИМПОЗИОН ДООЕЛ – Скопје 

Адреса: ул. Франклин Рузвелт 54/1-16 

Сметка бр.: 210071635330103 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје 

ДБ за ДДВ: МК4080016561868 

Контакт тел.:  078 271 576 

 

https://simpozion.mk/wp-content/uploads/2020/02/Пријавен-лист_Закон-за-ЕЕ_06.03..doc
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