
ИЗВЕСТУВАЊЕ 
за полагање на стручен испит за енергетски контролор  

во февруарска  испитна сесија во 2018 година 
 
Министерството за економија информира дека полагањето на првиот (теоретскиот) дел и 
вториот дел (практичниот пример) од испитот за енергетски контролор во февруарска 
испитна сесија ќе се одржи на 02.03.2018 година, со почеток во 8:00 часот. 
 
Согласно Законот за енергетика, стручните и административните работи за потребите на 
спроведување на стручниот испит за енергетски контролор ги врши Министерството за 
економија. 
 
Полагањето на стручниот испит за енергетски контролор се спроведува во три испитни 
сесии во текот на годината, и тоа во: февруарска, јунска и октомвриска испитна сесија.  
 
Стручен испит за енергетски контролор може да полага лице кои ги исполнува следните 
услови: 

 да е државјанин на Република Македонија; 

 да има живеалиште во Република Македонија; 

 со правосилна одлука да не му е изречна забрана за вршење професија, дејност или 
должност се додека траат последиците од забраната; 

 да има високо образование во областа на градежништвото, архитектурата, 
машинството или електроенергетиката (диплома за завршено високо образование 
VII/1 или диплома согласно Болоњската декларација најмалку со 180 кредити според 
европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС)); 

 да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, 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  

 да поседува уверение за успешно завршена обука за енергетски контролор. 
 
Заинтересираните кандидати треба да поднесат барање за полагање на стручен испит за 
енергетски контролор до Министерството за економија, на образецот објавен на интернет 
страницата на Министерството за економија. 
Во прилог кон барањето кандидатот е потребно да ги достави следните документи: 

 Уверение за државјанство на Република Македонија (не постаро од шест месеци, во 
копија); 

 Документ за лична идентификација (копија од лична карта или пасош); 

 Потврда од Основен суд или од Централниот регистар на Република Македонија дека 
на барателот со правосилна одлука не му е изречена прекршочна санкција - забрана 
за вршење на професија, дејност или должност (не постара од шест месеци, во 
оригинал или копија заверена на нотар); 

 Диплома/уверение за завршено високо образование VII/1 или диплома согласно 
Болоњската декларација најмалку со 180 кредити според европскиот кредит 
трансфер систем (ЕКТС), од областа на градежништвото, архитектурата, 
машинството или електроенергетиката (копија заверена на нотар); 

 Релевантни докази за работно искуство, и тоа: 



o Потврда од правен(-ни) субјект(-и) каде што е вработено и/или било 
вработено физичкото лице, со која(-и) ќе се докаже дека физичкото лице има 
најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, 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 (во оригинал или копија заверена на нотар); 

o Листа од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за 
доказ за работно искуство (во оригинал или копија заверена на нотар) и 

o Референтна листа на реализирани проекти/активности, согласно образецот 
на Министерството за економија (во оригинал или копија заверена на 
нотар), 

 Уверение за успешно завршена обука за енергетски контролор од правното лице каде 
што е посетувана и успешно завршена обуката за енергетски контролор (во 
оригинал или копија заверена на нотар) и 

 Уплатница за уплатен надоместок на сметка на Министерството за економија во 
износ од 8500 денари. 

 
Полагањето ќе се спроведе во просториите на: Правен факултет „Јустинијан Први“, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје Република Македонија 

Барањата за полагање на испитот се поднесуваат по пошта, на адреса на Министерството за 
економија (ул. Јуриј Гагарин бр. 15, 1000 Скопје) или во архивата на Министерството за 
економија, секој работен ден од 9:00 часот до 16:00 часот, најдоцна до 13.02.2018 година. 
Притоа, трошоците за полагање на испитот треба да се уплатат на жиро сметката на 
Министерството за економија најдоцна до 13.02.2018 година. Ако трошоците не се 
уплатени на сметката на Министерството за економија до дадениот рок, на кандидатот не 
му се дозволува  полагање на испитот. 
 
Електронската база на прашања и на практични примери (студии на случај) за потребите од 
електронско полагање на првиот (теоретскиот) дел и вториот дел (практичниот пример) од 
испитот за енергетски контролор е објавена на e-prasanja.mk 
 
Сите заинтересирани кандидати за полагање на стручен испит за енергетски контролор 
може да извршат уплата на надоместок на жиро сметката на Министерството за економија, и 
тоа: 

- Трезорска сметка: 100000000063095 
- Сметка на буџетски корисник: 100011554763128 
- Приходна шифра и програма: 724176  32 
- Депонент: Народна Банка на Република Македонија 
- Износ: 8500 денари 

Пријавените кандидати, на кои ќе им биде одобрено да го полагаат испитот, потребно е да 
бидат присутни на местото на полагање најдоцна 15 минути пред отпочнување на 
закажаниот термин за полагање. 
Дополнителни информации може да се добијат на 02/ 3093 430; 2093 517 и 3093 472 или на 
следните е-маил адреси: Ismail.luma@economy.gov.mk; goran.nikolovski@economy.gov.mk; и  
milica.karafiloska@economy.gov.mk 
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