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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3507. 

Врз основа на член 142, став 1 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/11 и 136/11), министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУ-
ВАЧКАТА НА ЕНЕРГИЈА И ДРУГИТЕ РЕСУРСИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО КОРИСТАТ ЕНЕРГИЈА (∗) 

 
Член 1 

Во Правилникот за означување на потрошувачката 
на енергија и другите ресурси за производите што ко-
ристат енергија (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 154/11), во членот 7 став (3) по првата рече-
ница се додаваат две нови реченици кои гласат: 

„Кога за производите, кои се означуваат согласно 
Прилогот XIII кој е составен дел од овој правилник, 
кои може да имаат повеќе од една класа на енергетска 
ефикасност, снабдувачот или производителот, во за-
висност од случајот, ја објавува класата на енергетска 
ефикасност во „просечна“ грејна сезона или во „про-
сечна“ сезонска зона. Во случаите кога крајните корис-
ници не може да ги видат понудените производи, треба 
да им се обезбедат информации во согласност со При-
логот XIII поглавје VI на овој правилник.” 

 
Член 2 

Во членот 8 став (1) по првата реченица се додаваат 
три нови реченици кои гласат: 

„За производите кои се означуваат согласно Прило-
гот XIII од овој правилник, етикетата треба да биде во 
согласност со формата и содржината на информации 
како што е утврдено во поглавјето III од истиот прилог. 
Клима производите, со исклучок на едноканалните и 
двоканалните компактни клима производи, треба да се 
испорачуваат со печатена етикета и информативен 
лист барем на пакувањето на надворешната единица, за 
најмалку една комбинација од внатрешните и надво-
решните единици при коефициент на употреба 1. За 
други комбинации, информациите може по избор да се 
објават на интернет страните со слободен пристап.” 

 
Член 3 

Во членот 10 по бројот “XI” сврзникот “и” се заме-
нува со запирка, а по бројот “XII” се додаваат зборови-
те  ”и XIII”.  

Член 4 
Во членот 11 по бројот “XI” сврзникот “и” се заме-

нува со запирка, а по бројот “XII” се додаваат зборови-
те  ”и XIII”.  

Член 5 
Во членот 12, став (1) по бројот “XI” сврзникот “и” 

се заменува со запирка, а по бројот “XII” се додаваат 
зборовите  ”и XIII”.  

Член 6 
Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи: 
„Во случаи кога постојат индикации за можна несо-

образност на податоците на етикетата на производот, 
за производите од член 5, точки 1, 2, 3, 4 и 6 на овој 
правилник точноста на информациите од етикетата се 
проверува со земање примерок од соодветниот произ-
вод за проверка и испитување во тела за оцена на соо-
бразност овластени во Република Македонија во сог-
ласност со Законот за безбедност на производи и Уред-
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со РЕГУЛАТИВАТА 
(ЕЗ) БР. 626/2011 од 4 мај 2011 година за дополнување на 
ДИРЕКТИВАТА 2010/30/ЕU на Европскиот парламент и на 
Советот за означување на клима уреди (CELEX бр. 32011R626); 

бата за еко дизајн на производи или во тела нотифици-
рани во Европската Унија. Испитувањата се вршат сог-
ласно Прилозите I, II, III, IV и XIII на овој правилник и 
Законот за безбедност на производи.” 

 
Член 7 

Членот 15 се менува и гласи: 
„(1) До 1 јануари 2013 година на пазарот може да се 

пуштаат производите кои се означени со етикети сог-
ласно Прилозите од I до XIII на овој правилник. 

(2) Во периодот од 1 јануари 2013 година до 1 јуни 
2013 година на пазарот може да се пуштат само произ-
водите кои се означени со етикети согласно Прилозите I, 
II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII и XIII на овој правилник.” 

(3) По 1 јули 2013 година на пазарот може да се пу-
штат само производите кои се означени со етикети сог-
ласно Прилозите I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XII и XIII на 
овој правилник.” 

 
Член 8 

Во членот 16 по бројот “III” сврзникот “и” се заме-
нува со запирка, а по бројот “IV” се додаваат зборовите  
”и XIII”. 

 
Член 9 

Во членот 17 по бројот “III” сврзникот “и” се заме-
нува со запирка, а по бројот “IV” се додаваат зборовите  
”и XIII”. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр.12-2780/5  

7 ноември 2012 година Министер за економија, 
Скопје Ваљон Сараќини, с.р. 

 
        

ПРИЛОГ XIII 
 

за означување на клима производи со етикети  
за потрошувачката на енергија 

 
Во овој прилог се наведени одредбите за означува-

ње со етикети и снабдување со дополнителни инфор-
мации за електрични клима производи со номинален 
капацитет за ладење ≤ 12 kW, или за греење, ако произ-
водот нема функција за ладење. 

Овој прилог нема да се применува на: 
(а) производи кои работат со не-електрични извори 

на енергија; 
(б) клима производи чии кондензатори или испару-

вачки страни, или и двете, не користат воздух како пре-
носна средина. 

Класата на енергетска ефикасност се утврдува во 
согласност со поглавјето II од овој прилог. 

Формата на етикетата за клима производите со иск-
лучок на едноканални и двоканални компактни клима 
производи се утврдува во согласност со поглавјето III 
од овој прилог. 

Формата на етикетата за клима производите со иск-
лучок на едноканални и двоканални компактни клима 
производи наведена во поглавјето III од овој прилог се 
применува според следниот распоред: 

(а) во однос на клима производи, со исклучок на ед-
ноканални и двоканални компактни клима производи, 
кои треба да се пласираат на пазарот од 1 јануари 2013 
година, етикетите со класи на енергетска ефикасност 
A, B, C, D, E, F, G треба да бидат во согласност со точ-
ката 1.1 од поглавјето III од овој прилог за реверзибил-
ни клима производи, со точката 2.1 од поглавјето III од 
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овој прилог за клима производи само за ладење и со 
точката 3.1 од поглавјето III од овој прилог за клима 
производи само за греење; 

(б) во однос на клима производи, со исклучок на ед-
ноканални и двоканални компактни клима производи, 
кои треба да се пласираат на пазарот од 1 јануари 2015 
година, етикетите со класи на енергетска ефикасност 
A+, A, B, C, D, E, F, треба да бидат во согласност со 
точката 1.2 од поглавјето III од овој прилог за реверзи-
билни клима производи, со точката 2.2 од поглавјето 
III од овој прилог за клима производи само за ладење и 
со точката 3.2 од поглавјето III од овој прилог за клима 
производи само за греење; 

(в) во однос на клима производи, со исклучок на ед-
ноканални и двоканални компактни клима производи, 
кои треба да се пласираат на пазарот од 1 јануари 2017 
година, етикетите со класи на енергетска ефикасност 
A++, A+, A, B, C, D, E треба да бидат во согласност со 
точката 1.3 од поглавјето III од овој прилог за реверзи-
билни клима производи, со точката 2.3 од поглавјето 
III од овој прилог за клима производи само за ладење и 
со точката 3.3 од поглавјето III од овој прилог за клима 
производи само за греење; 

(г) во однос на клима производи, со исклучок на ед-
ноканални и двоканални компактни клима производи, 
кои треба да се пласираат на пазарот од 1 јануари 2019 
година, етикетите со класи на енергетска ефикасност 
A+++, A++, A+, A, B, C, D, треба да бидат во соглас-
ност со точката 1.4 од поглавјето III од овој прилог за 
реверзибилни клима производи, со точката 2.4 од пог-
лавјето III од овој прилог за клима производи само за 
ладење и со точката 3.4 од поглавјето III од овој прилог 
за клима производи само за греење. 

Формата на етикетата за двоканални компактни 
клима производи кои треба да се пласираат на пазарот 
од 1 јануари 2013 година, со класи на енергетска ефи-
касност A+++, A++, A+, A, B, C, D, треба да бидат во 
согласност со точката 4.1 од поглавјето III од овој при-
лог за реверзибилни клима производи, со точката 4.3 
од поглавјето III од овој прилог за двоканални ком-
пактни клима производи само за ладење и со точката 
4.5 од поглавјето III од овој прилог за двоканални ком-
пактни клима производи само за греење. 

Формата на етикетата за едноканални компактни 
клима производи, кои треба да се пласираат на пазарот 
од 1 јануари 2013 година, со класи на енергетска ефи-
касност A+++, A++, A+, A, B, C, D, треба да бидат во 
согласност со точката 5.1 од поглавјето III од овој при-
лог за реверзибилни клима производи, со точката 5.3 
од поглавјето III од овој прилог за едноканални ком-
пактни клима производи само за ладење и со точката 
5.5 од поглавјето III од овој прилог за едноканални 
компактни клима производи само за греење. 

Информациите кои треба да се обезбедат според 
членoвите 8 и 9 на овој правилник треба да се добиени 
според доверливи, точни и повторливи мерни процеду-
ри кои земаат во предвид препознатливи современи ме-
тоди за пресметка и мерење, согласно поглавјето VII од 
овој прилог. 

При проценка на точноста на декларираната класа 
на енергетска ефикасност, годишната или часовната 
потрошувачка на енергија, како што е соодветно и еми-
сијата на бучава ќе се применува процедурата наведена 
во поглавјето VIII од овој прилог. 

 
I. Дефиниции применливи за потребите  

на поглавјата од II до VIII 
 
За потребите на поглавјата од II до VIII од овој при-

лог се воведуваат следните дефиниции: 

(1) „Клима производ“ е уред што може да го лади 
и грее, или и двете, воздухот во просториите, користеј-
ќи циклус на компресија на пареа со помош на еле-
ктричен компресор, вклучувајќи клима производи кои 
обезбедуваат дополнителна функционалност како што 
се: сушење, прочистување на воздухот, вентилација 
или дополнително затоплување на воздухот со еле-
ктрични отпорници, како и уреди кои може да користат 
вода (или воден кондензат кој се создава од страна на 
испарувачот или со надворешно додавање вода) за ис-
парување од кондензаторот, под услов уредот да може 
да работи без дополнително додавање на вода, туку са-
мо со воздух; 

(2) „Двоканален компактен клима производ“ е 
клима производ во кој за време на ладење или греење, 
влезниот воздух во кондензаторот или испарувачот до-
аѓа од надворешната средина по пат на цевка во про-
сторијата во која се наоѓа клима производот и се враќа 
во надворешната средина преку друга цевка која е сме-
стена во внатрешниот простор близу ѕидот; 

(3) „Едноканален клима производ“ е клима про-
извод во кој за време на ладење или греење, влезниот 
воздух за кондензаторот или испарувачот се зема од 
просторијата во која се наоѓа клима производот и се 
спроведува надвор од просторијата. Едноканалните 
клима производи во пакувањето, производната доку-
ментација и во секој промотивен или рекламен матери-
јал, било печатен или електронски, се нарекуваат „ло-
кални клима производи“. 

(4) „Номинален капацитет“ (Prated) претставува 
капацитет на ладење и греење на циклусот на уредот за 
компресија на пареа при стандардни услови;  

(5) „Реверзибилен клима производ“ е клима про-
извод кој може да лади и грее; 

(6) „Стандардни услови за рангирање“ претста-
вуваат комбинација на внатрешните (Tin) и надвореш-
ните (Tj) температури кои ги опишуваат условите за 
работа при одредување на нивото на моќност на звук, 
номиналниот капацитет, номиналниот проток на воз-
дух, номиналниот коефициент на енергетска ефикас-
ност (EERrated) и/или номиналниот коефициент на из-
вршување (COPrated), како што е наведено во поглавје-
то VIII, табела 2; 

(7) „Внатрешна температура“ (Tin) е температура 
на воздух на сув термометар во просторијата [°C] (со 
релативна влажност на воздухот наведена преку соод-
ветна температура на влажен термометар); 

(8) „Надворешна температура“ (Tj) е температура 
на воздух на сув термометар надвор од просторијата 
[°C] (со релативна влажност на воздухот наведена пре-
ку соодветна температура на влажен термометар); 

(9) „Номинален коефициент на енергетска ефи-
касност“ (EERrated) е објавениот капацитет за ладење 
[kW] поделен со номиналната влезна моќност на ладе-
ње [kW] на уред кој обезбедува ладење при стандардни 
услови за рангирање; 

(10) „Номинален коефициент на извршување“ 
(COPrated) е објавен капацитет за греење [kW] поделен со 
номиналната влезна моќност на греење [kW] на уред кој 
обезбедува греење при стандардни услови за рангирање; 

(11) „Потенцијал на глобално затоплување“ 
(ПГЗ) е мерка за да се утврди колку 1 kg разладно 
средство кое се користи во циклусот на компресија на 
пареа придонесува за глобалното затоплување во пери-
од од 100 години, изразен во kg CO2 еквиваленти; 

(12) „Режим на исклученост“ е состојба во која 
клима производот или разладниот вентилатор е прик-
лучен на нисконапонската енергетска мрежа и не овоз-
можува никаква функција. Како режим на исклученост, 
исто така се сметаат условите кои овозможуваат единс-
твено индикација за состојба на режим на исклученост, 
како и условите кои единствено овозможуваат функци-
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оналности кои имаат намена да обезбедат електромаг-
нетна компатибилност во согласност со Правилникот 
за електромагнетна компатибилност на електротехнич-
ка опрема („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.39 од 20 март 2009 година); 

(13) „Режим на мирување“ ја означува состојбата 
во која опремата е приклучена на нисконапонската 
енергетска мрежа, која зависи од напојувањето со еле-
ктрична енергија од нисконапонската енергетска мре-
жа за да функционира правилно и ги нуди единствено 
следните функции, кои можат да траат неограничено 
време: функција на реактивирање, или функција на ре-
активирање и само една индикација дека функцијата на 
реактивирање е овозможена, и/или информација или 
приказ за статусот; 

(14) „Функција на реактивирање“ е функција ко-
ја го овозможува активирањето на други режими, вклу-
чувајќи го режимот на вклученост, преку далечински 
прекинувач што вклучува далечинската контрола, вна-
трешен сензор, тајмер до состојба која овозможува до-
датни функции, вклучително и главната функција; 

(15) „Информација или приказ на статус“ озна-
чува една континуирана функција која обезбедува ин-
формации или укажува на статусот на опремата на 
екран, вклучително и на часовници; 

(16) „Ниво на моќност на звук“ е А пондерирано 
ниво на моќност на звук [dB (A)] внатре и/или на отво-
рено, мерено при стандардни услови за рангирање за 
ладење (или за греење, ако производот нема функција 
за ладење); 

(17) „Референтни услови на проектирање“ значи 
комбинација на барања за стандардна номинална тем-
пература, максималната бивалентна температура и ма-
ксималната гранична работна температура, како што е 
дефинирано во поглавјето VIII, Табела 3; 

(18) „Референтна температура на проектирање“ 
е надворешната температура [°C] за ладење (Tdesignc) 
или греење (Tdesignh) наведени во поглавје VIII, Табе-
ла 3, во која коефициентот на делумно оптоварување 
треба да биде еднаков на 1, и која се менува во завис-
ност од назначените сезони на ладење или греење; 

(19) „Коефициент на делумно оптоварување“ 
(pl(Tj)) претставува надворешната температура минус 
16°C, поделена со референтната проектирана темпера-
тура минус 16°C за ладење или греење; 

(20) „Сезона“ претставува еден од четирите услови 
за работа (достапни за четири сезони:  една сезона на 
ладење, три сезони за греење: просечна / постудена / 
потопла), опишувајќи ја комбинацијата од надвореш-
ните температури на соодветен временски интервал (по 
„бин“) и бројот на часовите во кои се утврдуваат овие 
температури за дадена сезона, за која уредот е објавен 
како погоден за таа цел; 

(21) „Утврден временски интервал” - „бин“ (со 
индекс ‘j’) е комбинација од надворешната температу-
ра (Tj) и утврден временски интервал (hj), како што е 
утврдено во поглавјето VIII, Табела 1; 

(22) „Температура во рамки на утврден времен-
ски интервал - бин-часови“ претставува број на часо-
ви за една сезона (hj) во текот на кои се утврдува над-
ворешната температура за временски интервал, како 
што е дефинирано во поглавјето VIII, табела 1; 

(23) „Сезонски коефициент за енергетска ефи-
касност“ (SEER) е вкупниот коефициент на енергетска 
ефикасност на уредот, карактеристичен за целата сезо-
на на ладење и се пресметува како референтна годишна 
побарувачка за ладење поделена со годишната потро-
шувачка на електрична енергија за ладење; 

(24) „Референтна годишна побарувачка за ла-
дење“ (QC) значи референтна потреба за ладење 
[kWh/a], која се користи како основа за пресметување 
на SEER и се пресметува како производ на номинално-
то оптоварување за ладење (Pdesignc) и еквивалентните 
часови на ладење во работен режим (HCE); 

(25) „Еквивалентни часови на ладење во акти-
вен режим на работа“ (HCE) е претпоставениот годи-
шен број на часови [h/a] во кои уредот обезбедува но-
минално оптоварување за ладење (Pdesignc) со цел да 
се задоволи референтната годишна побарувачка за ла-
дење, како што е утврдено во поглавјето VIII, Табела 4;  

(26) „Годишна потрошувачка на електрична 
енергија за ладење“ (QCE) претставува потрошувачка 
на електрична енергија [kWh/a] потребна за покривање 
на референтната годишна побарувачка за ладење и се 
пресметува како референтна годишна побарувачка за 
ладење поделена со сезонскиот коефициент на енергет-
ска ефикасност во работен режим (SEERon); и потро-
шувачката на енергија на уредот во режим на „исклу-
чен термостат, режим на мирување, режим на исклуче-
ност и режим на загревање на картер за време на сезо-
ната на ладење; 

(27) „Активен сезонски коефициент за енергет-
ска ефикасност во работен режим“ (SEERon) прет-
ставува просечен коефициент на енергетска ефикас-
ност на уредот во работен режим на ладење кој се до-
бива од коефициентот на делумно оптоварување и кое-
фициентот на специфичниот утврден временски интер-
вал на енергетска ефикасност (EER bin (Tj)), и се мери 
според температурата на утврден временски интервал 
во текот на кој се утврдени услови за временскиот ин-
тервал; 

(28) „Делумно оптоварување“ претставува опто-
варување при ладење (Pc(Tj)) или при греење (Ph(Tj)) 
[kWh] при одредена надворешна температура Tj, прес-
метано преку множење на проектираното оптоварува-
ње со коефициентот на делумно оптоварување; 

(29) „Специфичен утврден временски интервал 
на енергетска ефикасност” (EERbin (Tj)), претставува 
коефициент на енергетска ефикасност, специфичен за 
надворешна температура Tj во утврден временски ин-
тервал во дадена сезона, кој се добива од делумно оп-
товарување, објавениот капацитет и објавениот коефи-
циент за енергетска ефикасност (EERd(Tj)) за конкрет-
ни временски интервали (j), и се пресметува за други 
утврдени временски интервали преку интер/екстрапо-
лација, а по потреба се коригира со коефициентот на 
деградација; 

(30) „Сезонски коефициент на извршување“ 
(SCOP) е вкупниот коефициент на извршување на уре-
дот, кој се однесува на целата одредена сезона на грее-
ње (SCOP одговара на одредена сезона на греење) и се 
пресметува како референтна годишна побарувачка на 
греење поделена со годишната потрошувачка на еле-
ктрична енергија за греење; 

(31) „Референтна годишна побарувачка на грее-
ње“ (QH) претставува соодветната потреба за греење 
[kWh/a], која одговара на одредена сезона на греење за 
да се користи како основа за пресметување на SCOP и 
се пресметува како производ на номиналното оптова-
рување за греење (Pdesignh) и еквивалентните часови 
во работен режим на греење за сезоната(HHE); 

(32) „Еквивалентни часови во работен режим на 
греење“ (HHE)) е претпоставениот годишен број на ча-
сови [h/a] во кои уредот обезбедува проектираното оп-
товарување за ладење (Pdesignh) со цел да се задоволи 
референтната годишна побарувачка за греење, како 
што е утврдено во поглавјето VIII, Табела 4; 
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(33) „Годишна потрошувачка на електрична 
енергија за греење“ (QHE)  претставува потрошувачка 
на електрична енергија [kWh/a] потребна за покривање 
на референтна годишна побарувачка за греење и се 
пресметува како референтната годишна побарувачка за 
греење поделена со сезонскиот коефициент на извршу-
вање во работен режим (SCOPon); и потрошувачката 
на електрична енергија на уредот во режим на „исклу-
чен термостат, режим на мирување, режим на исклуче-
ност и режим на загревање на картер за време на сезо-
ната на греење; 

(34) „Сезонски коефициент на извршување во 
работен режим“ (SCOPon) претставува просечен кое-
фициент на извршување на уредот во работен режим 
во одредена сезона на греење кој се добива од коефи-
циентот на делумно оптоварување, резервниот капаци-
тет на енергија за греење (доколку е потребно) и кое-
фициентот на специфичниот утврден временски интер-
вал на извршување (COPbin(Tj)), и се мери според тем-
пературата на утврден временски интервал во текот на 
кој се утврдени услови за временскиот интервал; 

(35) „Резервен капацитет на енергија за греење“ 
(elbu(Tj) е капацитет на греење [kW] на вистински или 
проектиран резервен електричен грејач со коефициент 
на извршување COP = 1, кој го надополнува објавениот 
капацитет за греење (Pdh(Tj)), со цел да се постигне де-
лумното оптоварување за греење (Ph(Tj)) во случај ко-
га Pdh(Tj) е помала од Ph(Tj), за надворешната темпе-
ратура (Tj); 

(36) „Специфичен утврден временски интервал 
на извршување” (COPbin(Tj)), претставува коефици-
ент на извршување, специфичен за надворешна темпе-
ратура Tj во утврден временски интервал во дадена се-
зона, кој се добива од делумно оптоварување, објаве-
ниот капацитет и објавениот коефициент на извршува-
ње (COPd(Tj)) за конкретни временски интервали (j), и 
се пресметува за други утврдени временски интервали 
преку интер/екстраполација, а по потреба се коригира 
со коефициентот на деградација; 

(37) „Објавен капацитет“ [kW] е капацитетот на 
циклусот на компресија на пареа на уредот за ладење 
(Pdc(Tj)) или греење (Pdh(Tj)), соодветен на надвореш-
ната температура Tj и внатрешна температура (Tin), ка-
ко што е објавено од производителот; 

(38) „Функција“ е индикација за тоа дали уредот 
може да лади во затворени простории, да го загрева 
воздухот во затворени простории или и двете; 

(39) „Проектирано оптоварување“ е објавеното 
оптоварување при ладење (Pdesignc) и / или објавеното 
оптоварување при греење (Pdesignh) [kW] при Рефе-
рентна температура на проектирање, при што: 

(а) за режим за ладење, Pdesignc е еднаков на обја-
вениот капацитет за ладење при Tj = Tdesignc; 

(б) за режим за греење, Pdesignh е еднаков на де-
лумно оптоварување при Tj = Tdesignh; 

(40) „Објавен коефициент на енергетска ефикас-
ност“ (EERd(Tj)) е коефициент на енергетска ефикас-
ност за ограничен број на конкретни временски интер-
вали (j) со надворешна температура (Tj), како што е об-
јавено од производителот; 

(41) „Објавен коефициент на извршување“ 
(COPd(Tj)) е коефициент на извршување за ограничен 
број на конкретни временски интервали (j) со надво-
решна температура (Tj), како што е објавено од произ-
водителот; 

(42) „Бивалентна температура“ (Tbiv) е надво-
решна температура (Tj) [°C] за греење објавена од про-
изводителот, во која објавениот капацитет е еднаков на 
делумното оптоварување и под која објавениот капаци-
тет треба да се дополни со резервен капацитет на еле-
ктричен грејач за да се одговори на делумното оптова-
рување за греење; 

(43) „Гранична температура за работа“ (Tol) е 
надворешна температура [°C], за греење објавена од 
производителот, под која клима производот не може да 
обезбеди капацитет на греење.  Под таа температура 
објавениот капацитет е еднаков на нула; 

(44) „Работен режим“ е режим што одговара на ча-
совите на оптоварување со ладење или греење на згра-
дата, при што функцијата на уредот за ладење или гре-
ење е активирана. Во оваа состојба уредот може перио-
дично да се вклучува и исклучува со цел постигнување 
или одржување на саканата температура на воздухот во 
просторијата; 

(45) „Режим на исклученост на термостат“ е ре-
жим што одговара на часовите без оптоварување со ла-
дење или греење, при што функцијата на уредот за ла-
дење или греење е вклучена, но уредот не работи, би-
дејќи нема оптоварување при ладење или греење. За-
тоа, оваа состојба е поврзана со надворешните темпе-
ратури, а не со внатрешните оптоварувања. Периодич-
ното вклучување / исклучување во работен режим не се 
смета за исклученост на термостатот; 

(46) „Режим на работа на загревање на садот над 
компресорот“ е состојба во која во уредот е вклучена 
греалка, за да се избегне влез на разладно средство во 
компресорот и на тој начин да се ограничи концентра-
цијата на разладно средство во маслото на компресорот 
на почетокот; 

(47) „Работни часови при режим на исклученост 
на термостат“ (HTO) е годишниот број на часови [h/a] 
во кои се смета дека уредот е во режим на исклученост 
на термостатот, чија вредност зависи од назначената 
сезона и функција; 

(48) „Работни часови при режим на мирување“ 
(HTO) е годишниот број на часови [h/a] во кои се смета 
дека уредот е во режим на мирување, чија вредност за-
виси од назначената сезона и функција; 

(49) „Часови при режим на исклученост“ (HOFF) 
е годишниот број на часови [h/a] во кои се смета дека 
уредот е во режим на исклученост, чија вредност зави-
си од назначената сезона и функција; 

(50) „Работни часови при режим на загревање на 
садот над компресорот“ (HCK) е годишниот број на 
часови [h/a] во кои се смета дека уредот е во режим на 
загревање на садот над компресорот, чија вредност за-
виси од назначената сезона и функција; 

(51) „Потрошувачка на електрична енергија на 
едноканални и двоканални компактни клима про-
изводи“ (QSD односно QDD) е потрошувачка на еле-
ктрична енергија на едноканални и двоканални ком-
пактни клима производи во режим на ладење и/или 
греење (во зависност од случајот) [едноканален компа-
ктен клима производ во kWh/h, двоканален компактен 
клима производ во kWh/a]; 

(52) „Коефициент на капацитет“ е односот на 
вкупниот објавен капацитет за ладење или греење на 
сите оперативни внатрешни единици и објавениот ка-
пацитет за греење или ладење на надворешната едини-
ца при стандардни услови на рангирање. 

 
II. Класи на енергетска ефикасност 

 
1. Енергетската ефикасност на клима производи се 

определува врз основа на мерењата и пресметките 
утврдени во поглавјето VII. 

Како за SEER така и за SCOP се земаат предвид ре-
ферентните проектирани услови и оперативните часови 
во соодветниот работен режим, а вредноста за SCOP се 
однесува на „просечната“ сезона на греење во соглас-
ност со поглавјето VII. Номиналниот коефициент на 
енергетска ефикасност (EERrated) и номиналниот коефи-
циент на извршување (COPrated) се однесуваат на стан-
дардните услови за рангирање, како што е утврдено во 
поглавјето VII. 
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Табела 1 
Класи на енергетска ефикасност на клима производи, со исклучок на едноканални  

и двоканални компактни клима производи 
 
 

Класи на енергетска ефи-
касност SEER SCOP 

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

3508. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 145 од Законот за супервизија на осигурување - 
пречистен текст („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 30/2012), Советот на експерти на Агенција-
та за супервизија на осигурување донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ-
РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
 1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на Осигурителното брокерско 
друштво САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје 
со седиште на булевар Партизански Одреди бр. 21/1-4, 
Скопје. 

2. Друштвото од точка 1 на ова Решение произлегу-
ва од Друштвото за застапување во осигурување САФЕ 
ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје кое преку прео-
бразба од друштво за застапување во осигурување во 
осигурително брокерско друштво и промена на називот 
продолжува да постои со сите негови права и обврски.  

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 

 4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-
рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-
гура своите обврски кон сопствениците на полиси во 
случај на прекршување на одредбите од договорот за 
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на 
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 
ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со 
сите осигурени случаи во една година не смее да биде 
помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), вед-
наш по уписот на промените  во Централниот Регистар 
на Република Македонија,  за што е должно да ја  изве-
сти Агенцијата за супервизија на осигурување во рок 
од 5 (пет) работни дена од  денот на склучување на до-
говорот за осигурување. 

5. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери, веднаш по уписот на промените во 
Централниот Регистар на Република Македонија, за 
што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија 
на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот 
на пријавување на работниците во Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија. 

6. Со донесување на ова Решение ПРЕСТАНУВА 
ДА ВАЖИ Решението бр. 12-10744/2 од 23.04.2008 го-
дина издадено од Министерството  за финансии со кое 

се издава дозвола за вршење на работи на застапување 
во осигурување на Друштвото за застапување во осигу-
рување  САФЕ ИНВЕСТ  МАКЕДОНИЈА АД Скопје. 

7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 8. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во реги-
старот на осигурителни брокерски друштва што го во-
ди Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 
Бр. 09-1927/4 Совет на експерти 

26 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
       

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

3509. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), член 58 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12), Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони на својата четиринаесетта редовна седница 
одржана на ден 19.11.2012 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 
РАЗВОЈ, ФИНАНСИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ И ВР-
ШЕЊЕ РАБОТИ НА ОСНОВАЧ НА ТЕХНОЛОШ-
КО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА ВО ТЕТОВО 

 
1. Се прекинува постапката за доделување на Јавно 

приватно партнерство за развој, финансирање, управу-
вање и вршење работи на основач на технолошко инду-
стриска развојна зона во Тетово започната со Одлука за 
започнување на постапка за јавно приватно партнерс-
тво за развој, финансирање, управување и вршење ра-
боти на основач на технолошко индустриска развојна 
зона во Тетово („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/11, 8/12 и 16/12), поради тоа што содр-
жината на понудите не одговара на барањата содржани 
во Тендерската документација и Јавниот повик 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
168/11, 8/12 и 16/12). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 03-1234/4 Член на Управен 

20 ноември 2012 година одбор, 
Скопје Неби Реџепи, с.р. 
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