
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                      contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

1116. Одлука за изменување на Одлуката 

за испраќање на припадници на Ар-

мијата на Република Македонија за 

учество во мировната операција на 

организацијата на Обединетите На-

ции „УНИФИЛ“, во Република Ли-

бан....................................................... 2 

1117. Автентично толкување на членот 

117 oд Законот за данокот на личен  

доход („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 241/18)......... 2 

1118. Објава од Министерство за надво-

решни работи..................................... 2 

1119. Oдлука за издавање на привремена 

лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрич-

на енергија.......................................... 3 

1120. Решение за продолжување на важ-

носта на Решението за стекнување 

на привремен статус на повластен 

производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи из-

вори на енергија................................. 4 

 

  Стр. 

1121. Решение за продолжување на важ-

носта на Решението за стекнување 

на привремен статус на повластен 

производител на електрична енер-

гија произведена од обновливи из-

вори на енергија................................. 4 

1122. Правилник за условите и критери-

умите за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на 

електрична енергија........................... 5 

1123. Правилник за условите и критери-

умите за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на 

природен гас....................................... 10 

1124. Решение за изменување на Реше-

нието за определување на инспек-

циски места за контрола на храна 

од неживотинско потекло од увоз.... 16 

 Огласен дел....................................... 1-48 

 

Број 84 25 април 2019, четврток година LXXV 



 Стр. 2 - Бр. 84                                                                                      25 април 2019 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1116. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 

42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 

215/15), Собранието на Република Северна Македо-

нија, на седницата одржана на 24 април 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРА-

ЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИ-

РОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ОБЕДИНЕТИТЕ  НАЦИИ  „УНИФИЛ“, ВО РЕПУБЛИКА  

ЛИБАН 

 

1. Во Одлуката за испраќање на припадници на Ар-

мијата на Република Македонија за учество во миров-

ната операција на Организацијата на Обединетите На-

ции „УНИФИЛ“, во Република Либан („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 160/18), во насло-

вот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат 

со зборовите „Република Северна Македонија“. 

Во точката 1 зборовите: „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите:  „Република Северна Македо-

нија“, а зборот „април“ се заменува со зборот „мај“. 

Во точката 4 зборовите: „Владата на Република Ма-

кедонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Ре-

публика Северна Македонија“, а зборовите: „Собрани-

ето на Република Македонија“ се заменуваат со зборо-

вите: „Собранието на Република Северна Македонија“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

    

Бр. 08-2577/1 Претседател на Собранието 

24 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

1117. 

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, Собранието на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

24 април 2019 година, даде 

 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 

НА ЧЛЕНОТ 117 OД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 

ЛИЧЕН  ДОХОД („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 241/18) 

 

Одредбата на членот 117 од Законот за данокот на 

личен доход („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 241/18), гласи: 

„Започнатите постапки до денот на започнување на 

примената на овој закон ќе завршат согласно со Зако-

нот за персоналниот данок на доход („Службен весник 

на Република Македонија“ број 80/1993, 70/1994, 

71/1996, 28/1997, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 

44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006, 

160/2007, 159/2008, 20/2009, 139/2009, 171/10, 135/11, 

166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 

190/17).”. 

Одредбата на членот 117, треба да се толкува така 

што започнатите постапки до денот на започнување 

на примената на Законот за данокот на личен доход 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

241/18), ќе завршат согласно со Законот за персонал-

ниот данок на доход („Службен весник на Република 

Македонија“ број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 

50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 

52/2006, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 20/2009, 

139/2009, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 

129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), освен за надоместоци-

те на трошоци за сместување, храна и превоз за лица 

кои се учесници или ангажирани на настани органи-

зирани во рамки на активностите на организација ос-

нована согласно со Законот за здруженија и фонда-

ции, врз основа на документи за направените тро-

шоци, бидејќи истите се изземени од оданочување, 

односно тоа се надоместоци за кои не се плаќа данок 

на доход.  

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-2602/1 Претседател на Собранието 

24 април 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

1118. 

О Б Ј А В А 

 

1. Дополнителниот билатерален договор кон Ев-

ропската Конвенција за меѓусебна правна помош во 

кривичните предмети од 20.4.1959 година, со цел 

олеснување на нејзината примена, потпишан во 

Скопје на 25 јули 2016 година, ратификуван од Соб-

ранието на Република Македонија на 22 декември 

2017 година и објавен во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 194/2017, влегува во сила на 2 

јуни 2019 година. 

2. Дополнителниот билатерален договор меѓу Ре-

публика Македонија и Република Италија кон Европ-

ската конвенција за екстрадиција од 13 декември 1957 

година, за олеснување на нејзината примена, потпишан 

во Скопје на 25 јули 2016 година, ратификуван од Соб-

ранието на Република Македонија на 22 декември 2017 

година и објавен во „Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 194/2017, влегува во сила на 2 јуни 

2019 година. 

 

 Министер 

16 април 2019 година за надворешни работи, 

Скопје Никола Димитров, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1119. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 

и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 31 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), а постапувајќи по Бара-

њето за издавање на привремена лиценца за производ-

ство на електрична енергија, УП1 бр. 12-08/19 од 5 

март 2019 година на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ФЕЦ КОРУНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз 

Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на 18 април 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ФЕЦ КОРУНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола му се 

издава привремена лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија од фото-

напонска електроцентрала ФЕЦ „СВ. ПЕТКА“.  

2. Привремената лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија е утврде-

на во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Oдлука.  

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија согласно 

член 44 од Законот за енергетика ќе донесе одлука за 

издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија, откако инвести-

торот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна до-

кументација со која овој енергетски објект ќе биде ста-

вен во употреба.  

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

  

УП1 бр. 12-08/19  

18 април 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на привремена 

лиценца 

Друштво за производство, трговија и услуги ФЕЦ 

КОРУНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште 

на ул. Дарвинова бр.32, Битола 

2. Енергетската дејност за која се издава привре-

мена лиценца 

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на привремена лиценца: ЕЕ - 

356.01.1/19 

 

4. Единствен матичен број:  7204329 

 

5. Единствен даночен број:  4002017550362 

 

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 

Енергетската дејност производство на електрична 

енергија, ќе се врши во фотонапонска електроцентрала 

ФЕЦ „СВ. ПЕТКА“, со технички карактеристики наве-

дени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа прив-

ремена лиценца. 

  

7. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на привремената лиценца, енергетската 

дејност производство на електрична енергија ќе ја 

врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „СВ. 

ПЕТКА“ со локација на КП бр. 1852, КО Слепче, оп-

штина Демир Хисар. 

 

8. Право на приклучување и пристап на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија 

Носителот на привремената лиценца има право на 

приклучување и пристап на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради исполнување на услови-

те за издавање на лиценца за вршење на енергетската 

дејност производство на електрична енергија во сог-

ласност со Законот за енергетика и во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија. 

 

9. Права, обврски и одговорности на носителот 

на привремена лиценца 

Правата, обврските и одговорностите на носителот 

на привремената лиценца во врска со вршењето на 

енергетската дејност, неговото учество на пазарот на 

електрична енергија, начинот и постапката за доставу-

вање на извештаи за финансиското работење и начинот 

на извршување на дејноста, како и начинот и поста-

пката за доставување на извештаи, информации и дру-

ги податоци потребни за следење на функционирањето 

на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со 

лиценцата за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија.  
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Прилог 2 

 

Податоци за фотонапонска електроцентрала 

 

1. Име на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ 

„СВ. ПЕТКА“;  

2. Планирана моќност на фотонапонска електроцен-

трала: 49,8 kW; 

3. Општи податоци: 

- година на почеток на градба: 2019 година, 

- година на завршеток на градба: 2019 година, 

- година на почеток на работа: 2019 година, 

- проценет животен век: 35 години. 

4. Податоци за опрема: 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

тонапоски панели: CHN 72 P 300 W; 

- број на фотонапонски панели: 166; 

- номинални податоци на фотонапонски панел:  

- моќнoст: 300 W, 

- напон: 39,10 V, 

- струја: 9,96 A; 

- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: SMA 25000 TL; 

-   број на инвертори: 2. 

5. Годишно сончево зрачење на таа локација – 

1720kWh/m2; 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

– 86 MWh. 

__________ 

1120. 

Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енерге-

тика („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), а во врска со член 

241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 10, 

став 5 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), Регулаторната комисија за енер-

гетика и водни услуги на Република Северна Македо-

нија постапувајќи по барањето на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА 

ДОО експорт-импорт Пехчево, на ден 18.4.2019 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС  НА  ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-14/16 од 18.4.2016 година, на Друштвото за 

производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИ-

ЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, се продолжува до 

18.4.2020 година.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-14/16  

18 април 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

1121. 

Врз основа на член 151, став 6 од Законот за енер-

гетика („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), а во врска со 

член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

96/18) и член 10, став 5 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија постапувајќи по бара-

њето на Друштвото за изградба и оперирање со хид-

роцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, на ден 

18.4.2019 година, донесе 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС  НА  ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

за хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 

123, УП1 бр. 08-35/15 од 8.4.2015 година, на Друштво-

то за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ 

НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 

20.1.2020 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-35/15  

18 април 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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1122. 

Врз основа на член 98, став (2) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 96/18), Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на ден 22 април 2019 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА СТАТУС НА ЗАТВОРЕН СИСТЕМ ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

Предмет на уредување 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат условите и крите-

риумите за доделување на статус на затворен систем за 

дистрибуција на електрична енергија, како и други 

прашања во врска со вршењето на дејноста и правата и 

обврските на корисниците на затворениот систем за 

дистрибуција на електрична енергија. 

 

Услови и критериуми за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на електрична 

енергија 

 

Член 2 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Северна Македонија (во поната-

мошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 

донесува одлука со која на определен систем во кој се 

врши дистрибуција на електрична енергија му се доде-

лува статус на затворен систем за дистрибуција на 

електрична енергија (во понатамошниот текст: затво-

рен систем), ако се исполнети следниве услови: 

1) системот е изграден во рамки на определено ге-

ографски ограничено подрачје во кое се врши индус-

триско производство, трговски дејности или се обезбе-

дуваат заеднички услуги за вршителите на тие дејности 

и е приклучен на електропреносниот систем или на 

електродистрибутивниот систем преку кој се обезбеду-

ва јавна услуга, 

2) преку системот не се врши снабдување на дома-

ќинства со електрична енергија, освен за домаќинства 

чии што членови се вработени или на друг начин се 

поврзани со сопственикот или корисникот на затворе-

ниот систем и имаат живеалиште на подрачјето на тој 

систем, а потрошувачката на електрична енергија на 

домаќинствата да не е повисока од 1% од вкупната 

потрошувачка на електрична енергија во системот, 

3) поради посебни технички или безбедносни при-

чини, активностите или производниот процес на корис-

ниците на тој систем се интегрирани, или преку систе-

мот се дистрибуира електрична енергија првенствено 

на сопственикот или операторот на системот или него-

вите поврзани друштва, 

4) сопственикот на системот е трговско друштво 

или јавно претпријатие, 

5) објектите, инсталациите, уредите и постројките 

за вршење на дејноста дистрибуција на електрична 

енергија се изградени во согласност со закон и ги ис-

полнуваат условите и барањата утврдени во соодветни-

те технички прописи, 

6) електричната енергија што се испорачува во зат-

ворениот систем се мери со мерни уреди кои се соп-

ственост на операторот на електропреносниот или 

електродистрибутивниот систем на кој што е приклу-

чен затворениот систем, 

7) електричната енергија што се презема и испора-

чува на корисниците приклучени на затворениот сис-

тем се мери преку мерни уреди верифицирани во сог-

ласност со закон, и 

8) лицата коишто ракуваат и ги одржуваат објек-

тите, инсталациите, уредите и постројките имаат поло-

жено стручен испит во согласност со Законот за енер-

гетика.  

 

Барање за доделување на статус на затворен систем 

 

Член 3 

(1) Барањето за доделување на статус на затворен 

систем (во понатамошниот текст: барање) и потребната 

документација се поднесуваат до Регулаторната коми-

сија за енергетика во оригинал или копија на оригина-

лот заверена на нотар и електронски во .pdf формат. 

(2) Заради утврдување на исполнувањето на усло-

вите за доделување на статус на затворен систем, кон 

барањето од став (1) од овој член се поднесува следна-

та документација:  

1) опис на определеното географски ограничено 

подрачје во кое се врши индустриско производство, тр-

говски дејности, или се обезбедуваат заеднички услуги 

за вршителите на тие дејности од кој може недвосмис-

лено да се утврди дека:  

- на подрачјето на кое се наоѓа системот постои ин-

тегрираност на деловните и производствените процеси 

коишто ги вршат корисниците на системот со услугата 

на дистрибуција на електрична енергија којашто пора-

ди технички или безбедносни причини им ја обезбеду-

ва сопственикот на системот, или 

- во системот се врши дистрибуција на електрична 

енергија првенствено за потребите на сопственикот на 

системот или за неговите поврзани друштва.  

2) технички податоци за објектите, уредите, 

постројките и инсталациите со кои се врши дистрибу-

цијата на електрична енергија, како и за објектите за 

производство на електрична енергија приклучени на 

системот,  

3) извод од катастарски план или урбанистичко 

планска документација со приказ на географското под-

рачје и објектите за вршење на производни и трговски 
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дејности приклучени на системот, како и на објектите 

за вршење на дејноста дистрибуција на електрична 

енергија во системот,  

4) точка на приклучок на електропреносниот однос-

но електродистрибутивниот систем преку кој се обез-

бедува јавна услуга, 

5) список на корисници приклучени на системот со 

ознака на мерните места и категоријата на приклучок,  

6) одобрение за употреба на објектите за вршење на 

дистрибуцијата на електрична енергија, а за уредите, 

постројките и инсталациите со кои се врши дејноста, а 

кои се во употреба подолго од пет години, извештај од 

овластено инспекциско тело дека се исполнети услови-

те и барањата утврдени во соодветните технички про-

писи, 

7) доказ за верификација на мерните уреди преку 

кои се мери електричната енергија што се испорачува 

на корисниците приклучени на затворениот систем, 

8) доказ дека има вработено лица, или договори со 

трети лица, за ракување, одржување и експлоатација на 

енергетски уреди и постројки со положен испит за 

стручна оспособеност, во согласност со Законот за 

енергетика, како и податоци на број на ангажирани ли-

ца и организациона структура, 

9) договор за приклучување и користење на елек-

тропреносниот или електродистрибутивниот систем со 

соодветниот оператор,   

10) договори со корисниците за приклучување и ко-

ристење на системот, 

11) тековна состојба издадена од Централен регис-

тар на Република Северна Македонија не постара од 15 

дена од денот на поднесувањето на барањето, и 

12) доказ од кој се утврдува дека потрошувачката 

на електрична енергија на домаќинствата коишто се 

приклучени на системот не е повисока од 1% од вкуп-

ната потрошувачка на електрична енергија во систе-

мот.   

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да 

ги означи документите кои што се од доверлив карак-

тер, во спротивно ќе се смета дека доставените доку-

менти не се од доверлив карактер. 

 

Постапка за доделување на статус на затворен  

систем 

 

Член 4 

(1) Постапката за доделување на статус на затворен 

систем отпочнува со денот на приемот на потполно ба-

рање во архивата на Регулаторната комисија за енерге-

тика. 

(2) Во постапката од став (1) од овој член Регула-

торната комисија за енергетика може, по потреба, да 

ангажира организации, институции или стручни лица. 

(3) Во постапката од став (1) од овој член, Регула-

торната комисија за енергетика, како и лицата кои што 

се ангажирани согласно став (2) од овој член, имаат 

право да вршат проверка на веродостојноста на подне-

сената документација, да бараат увид во друга доку-

ментација потребна за спроведување на постапката, ка-

ко и да вршат увид на лице место заради утврдување 

на фактичката состојба. 

(4) Во постапката од став (1) од овој член Регула-

торната комисија за енергетика, ако утврди потреба, 

може да побара дополнителна документација и подато-

ци за барателот, опремата и енергетскиот објект за 

вршење на дејноста. 

 

Соопштение за доставено барање 

 

Член 5 

Во рок од пет работни дена од денот на приемот на 

барањето за доделување на статус на затворен систем 

Регулаторната комисија за енергетика на својата веб 

страница објавува соопштение за поднесеното барање 

коешто ги содржи следните податоци наведени во ба-

рањето: 

1) назив и седиште на барателот,  

2) технички податоци за енергетските објекти, 

3) подрачје каде ќе се врши дејноста,  

4) точка на приклучување на електропреносниот, 

односно електродистрибутивниот систем,  

5) енергетски дејности што се вршат во системот, и  

6) број на корисници приклучени на системот. 

 

Непотполно барање 

 

Член 6 

(1) Ако се утврди дека поднесеното барање е непот-

полно и/или потребната документација не е доставена 

на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната 

комисија за енергетика во рок од десет дена од денот 

на приемот на барањето, го известува барателот и му 

одредува дополнителен рок од десет дена за доставува-

ње на документите, односно отстранување на утврде-

ните недостатоци. 

(2) Ако барателот не постапи по известувањето од 

став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енер-

гетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое 

го доставува до барателот и го објавува на својата веб 

страница. 

 

Потполно барање 

 

Член 7 

(1) Ако се утврди дека барањето е потполно и дека 

се исполнети условите и критериумите од член 2 од 

овој Правилник Регулаторната комисија за енергетика 

изготвува предлог-одлука за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на електрична енерги-

ја со образложение, која што е предмет на расправа на 

подготвителна седница и на својата веб страница ја об-

јавува предлог-одлуката и датумот на одржување на 

подготвителната седница.  
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(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува 

подготвителна седница во рок од 30 дена од денот на 

приемот на потполното барање. 

(3) За присуство на подготвителната седница Регу-

латорната комисија за енергетика го поканува барате-

лот, претставници на електропреносниот, односно 

електродистрибутивниот систем на кој што е приклу-

чен затворениот систем и корисниците на системот.  

 

Увид во доставената документација 

 

Член 8 

(1) Заинтересираните физички и правни лица, инс-

титуции и организации можат да достават предлози, 

мислења и сугестии како и да извршат увид во доку-

ментацијата во врска со предлог-одлуката  од член 7 

став (1) од овој Правилник, освен документацијата која 

што согласно член 3 став (3) од овој Правилник е опре-

делена како документација од доверлив карактер, од 

денот на закажување до денот на одржување на подгот-

вителната седница. 

(2) Увид на барањето и документацијата од став (1) 

од овој член, се врши во просториите на Регулаторната 

комисија за енергетика. 

(3) Ако по одржувањето на подготвителната седни-

ца се појави потреба од дополнително утврдување на 

фактичката состојба врз основа на поднесените пред-

лози, мислења и сугестии или од заклучоците на рас-

правата, Регулаторната комисија за енергетика може да 

побара од барателот, во рок од пет работни дена од 

приемот на барањето, да се изјасни по нив или да дос-

тави дополнителни докази.  

 

Одлука за одбивање на барањето 

 

Член 9 

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика ут-

врди дека не се исполнети условите за доделување на 

статус на затворен систем, врз основа на: 

1) доставената документација согласно член 3 став 

(2), 

2) доставените предлози, мислења и сугестии сог-

ласно член 8 став (1),  

3) заклучоците од расправата на подготвителната 

седница согласно член 7 став (2), или  

4) ако барателот не постапи согласно барањето од 

член 8 став (3) од овој Правилник во утврдениот рок,  

во рок од 10 дена од денот на одржувањето на под-

готвителната седница, одржува седница на која донесу-

ва одлука за одбивање на барањето.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 

комисија за енергетика ја доставува до барателот и ја 

објавува во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, а на својата веб страница го објавува и 

образложението кон одлуката. 

Одлука за доделување на статус на затворен систем 

 

Член 10 

(1) Ако од доставената документација, како и од 

доставените предлози, мислења и сугестии, како и од 

заклучоците од расправата на подготвителната седница 

се утврди дека се исполнети условите за доделување на 

статус на затворен систем за дистрибуција на електрич-

на енергија, Регулаторната комисија за енергетика, нај-

доцна во рок од 10 дена од денот на одржувањето на 

подготвителната седница, одржува седница на која до-

несува одлука за доделување на статус на затворен сис-

тем за дистрибуција на електрична енергија.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член содржи: 

1) назив и седиште на сопственикот на затворениот 

систем за дистрибуција на електрична енергија, 

2) назначување на сопственикот за оператор на зат-

ворениот систем за дистрибуција на електрична енер-

гија (во понатамошниот текст: оператор на затворен 

систем), 

3) географското подрачје на кое се наоѓа затворени-

от систем за дистрибуција на електрична енергија и  

4) точка на приклучување на електропреносниот, 

односно електродистрибутивниот систем.  

(3) Техничките податоци и описот на објектите, 

уредите, постројките и инсталациите со кои се врши 

дистрибуцијата на електрична енергија, како и за об-

јектите за производство на електрична енергија прик-

лучени на системот се наведуваат во прилог којшто е 

составен дел на одлуката.  

(4) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 

комисија за енергетика ја доставува до барателот и ја 

објавува во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ и на својата веб страница.  

 

Изменување на одлуката за доделување на статус на 

затворен систем 

 

Член 11 

(1) Сопственикот на затворениот систем доставува 

барање за изменување и дополнување на одлуката за 

донесување на статус на затворен систем до Регулатор-

ната комисија за енергетика ако има намера да: 

1) го прошири системот надвор од географското 

подрачје назначено во Одлуката од член 10 од овој 

Правилник, или  

2) изгради нови или изврши реконструкција на по-

стојните објекти и инсталации преку кои за врши деј-

носта.  

(2) Кон барањето од став (1) од овој член се доста-

вува следнава документација: 

1) извод од урбанистичко планска документација со 

која се овозможува проширување на системот надвор 

од географското подрачје назначено во Одлуката од 

член 10 од овој Правилник,  
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2) изјава од операторот на системот на кој што е 

приклучен затворениот систем дека проширувањето на 

затворениот систем или новите или реконструираните 

објекти и инсталации  во затворениот систем, уреди и 

постројки нема да имаат негативно влијание врз нор-

малното функционирање, како и врз обезбедувањето на 

јавната услуга од страна на тој систем,  

3) одобрение за употреба на новоизградените објек-

ти и  извештај од овластено инспекциско тело дека во 

однос на реконструкцијата на инсталациите, уредите и 

постројките се исполнети условите и барањата утврде-

ни во соодветните технички прописи, и 

4) изјава дека со проширувањето на системот или 

со изградбата на нови или реконструкција на постојни-

те објекти и инсталации преку кои се врши дејноста не-

ма да се наруши  сигурноста и безбедноста во снабду-

вањето со електрична енергија на постојните корисни-

ци на затворениот систем. 

 

Престанување на статус на затворен систем по ба-

рање на сопственикот на затворениот систем 

 

Член 12 

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува 

одлука за престанување на статусот на затворен систем 

за дистрибуција по барање од сопственикот на затворе-

ниот систем, ако: 

1) сопственикот на затворениот систем одлучи да 

престане да ја врши дејноста, 

2) затворениот систем се спојува со друг систем за 

дистрибуција на електрична енергија, 

3) затворениот систем се припојува кон друг систем 

за дистрибуција на електрична енергија, или 

4) затворениот систем се дели на повеќе системи за 

дистрибуција на електрична енергија. 

(2) Кон барањето од став (1) од овој член се доста-

вува и доказ дека е обезбедена непрекинатост на услу-

гата дистрибуција на електрична енергија за потребите 

на корисниците на затворениот систем.  

(3) За одлуката од став (1), точка 1) од овој член 

сопственикот на затворениот систем ги известува ко-

рисниците на затворениот систем, Регулаторната коми-

сија за енергетика и операторот на електропреносниот 

односно електродистрибутивниот систем.  

(4) Ако сопственикот на затворениот систем одлучи 

да престане да ја врши дејноста, може затворениот сис-

тем да го продаде или да го даде на користење на друго 

лице. 

(5) Операторот на системот за дистрибуција со об-

врска за обезбедување на јавна услуга има првенствено 

право на склучување на договор за купување или за ко-

ристење на затворениот систем за дистрибуција.  

(6) До отпочнување со работа на новиот оператор 

на затворениот систем, дејноста ја врши постојниот 

оператор. 

(7) Регулаторната комисија за енергетика, бара од 

Владата да донесе одлука со која на друг вршител на 

енергетска дејност му се наметнува обврска за обезбе-

дување на јавна услуга дистрибуција на електрична 

енергија во затворениот систем ако:  

1) не се склучи договор во случаите од ставовите 

(4) и (5) од овој член или  

2) Регулаторната комисија за енергетика донесе од-

лука за одземање, престанок или суспендирање на ли-

ценцата на оператор на затворениот систем за дистри-

буција.  

 

Оператор на затворен систем 

 

Член 13 

(1) Сопственикот на затворениот систем доставува 

до Регулаторна комисија за енергетика барање за изда-

вање на лиценца за вршење на дејност дистрибуција на 

електрична енергија во рок од 30 дена од денот на вле-

гувањето во сила на одлуката за доделување на статус 

на затворен систем за дистрибуција на електрична 

енергија.  

(2) По барањето од став (1) на овој член, Регулатор-

ната комисија за енергетика му издава на сопственикот 

на затворениот систем лиценца за вршење на дејност 

дистрибуција на електрична енергија, во која се ут-

врдуваат правата и обврските на оператор на затворен 

систем за дистрибуција на електрична енергија.  

 

Обврски на операторот на затворениот систем 

 

Член 14 

(1) Операторот на затворениот систем обезбедува: 

1) сигурно и доверливо функционирање на затворе-

ниот систем, како и долгорочна способност на затворе-

ниот систем за задоволување на оправданите барања за 

дистрибуција на електрична енергија, 

2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и 

испорака на електрична енергија преку затворениот 

систем, на недискриминаторен и транспарентен начин 

и во согласност со пропишаниот квалитет, 

3) набавка на електрична енергија за покривање на 

загубите на електрична енергија и резервен капацитет 

во затворениот систем, по пазарни услови,  

4) усогласување на работењето на затворениот сис-

тем со работењето на електропреносниот, односно 

електродистрибутивниот систем на којшто е приклу-

чен, 

5) приклучување на корисниците на затворениот 

систем во економско-технички оптимални точки и 

пристап на трета страна за користење на затворениот 

систем, како и објавување навремени информации на 

корисниците потребни за приклучување и пристап до 

затворениот систем, 
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6) објавување на сите надоместоци за секоја катего-

рија на потрошувачи приклучени на затворениот сис-

тем, 

7) објавување на својата веб страница план за од-

ржување на електродистрибутивната мрежа во соглас-

ност со правила за работа на затворениот систем, 

8) електронски пристап за снабдувачите до листата 

на потрошувачи приклучени на затворениот систем, со 

назначување на категоријата на приклучок, како и нив-

ната потрошувачка за последните 12 месеци, 

9) мерење на електричната енергија преземена од 

производителите и од електропреносниот, односно 

електродистрибутивниот систем на којшто е приклучен 

и испорачана до потрошувачите приклучени на затво-

рениот систем, како и доставување податоци од мере-

њата до производителите, снабдувачите или трговците,   

10) пристап на корисниците до мерните уреди што 

се во негова сопственост,  

11) водење на диспечерска книга, записи за довер-

ливоста на системите за комуникација, податоци од 

системот за надзор и управување, мерни податоци и 

таквите податоци, книги и записи да ги чува најмалку 

десет години, и  

12) доверливост на деловните податоци на корисни-

ците на затворениот систем и спречување на открива-

ње на  информации за своите активности со кои може 

да се оствари комерцијална предност за поврзаните 

друштва.  

(2) Операторот на затворениот систем е должен да 

се придржува кон мрежните правила на електропренос-

ниот, односно електродистрибутивниот систем на кој-

што е приклучен.  

 

Правила за работа на затворениот систем 

 

Член 15 

(1) Операторот на затворениот систем, во соглас-

ност со специфичностите на системот со којшто упра-

вува, донесува правила за работа на затворениот сис-

тем со кои особено се уредуваат: 

1) техничките и другите услови за сигурно и без-

бедно функционирање на затворениот систем и обезбе-

дување на квалитетна услуга,  

2) планирањето, одржувањето и развојот на затво-

рениот систем,  

3) условите и начинот на користење и пристап на 

затворениот систем од трета страна, 

4) техничко-технолошките услови и начинот на 

приклучување на корисниците на затворениот систем, 

како и техничките нормативи и стандарди во однос на 

опремата, уредите и материјалите што се употребуваат 

при изведување на приклучоци,  

5) методологијата за определување на надоместокот 

за приклучување на електродистрибутивната мрежа,   

6) начинот на усогласување со корисниците на зат-

ворениот систем во случај на планирани прекини, 

7) мерките, активностите и постапките во случај на 

нарушувања и хаварии,  

8) доверливоста на деловните податоци на корисни-

ците на услугите од затворениот систем,  

9) функционалните барања и класата на точност на 

мерните уреди, како и начинот на мерење на електрич-

ната енергија и моќност,  

10) квалитетот на електрична енергија што се испо-

рачува преку затворениот систем, како и квалитетот на 

услугите што операторот на затворениот систем ги 

обезбедува на корисниците,  

11) содржината на плановите за развој на затворе-

ниот систем, како и начинот и постапката според која 

корисниците на затворениот системот ги доставуваат 

неопходните податоци за изработка на плановите за 

развој,  

12) доставувањето на податоци за долгорочна прог-

ноза на потрошувачката на електрична енергија до опе-

раторот на електропреносниот систем, односно на 

електродистрибутивниот систем на којшто е приклу-

чен,  

13) протоколите за комуникација за надзор, фун-

кционирање и управување со електродистрибутивниот 

систем, и  

14) начинот и постапката за обезбедување на ин-

формации за корисниците на системот. 

 

Објавување и усогласување на правилата за работа 

на затворениот систем 

 

Член 16 

(1) Правилата од член 15 од овој Правилник опера-

торот на затворениот систем ги објавува на својата веб 

страница.  

(2) По барање од корисник на затворениот систем 

или од операторот на електропреносниот, односно 

електродистрибутивниот систем на којшто е приклучен 

затворениот систем, Регулаторната комисија за енерге-

тика отпочнува постапка за утврдување на усогласе-

ност на правилата од член 15 од овој Правилник со За-

конот за енергетика и прописите донесени врз основа 

на тој закон, како и усогласување со мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија донесени од 

останатите оператори на електродистрибутивните сис-

теми во Република Северна Македонија.  

(3) Ако операторот на затворениот систем не поста-

пи по барањата на Регулаторната комисија за енергети-

ка за усогласување, Регулаторната комисија за енерге-

тика врши соодветни измени и дополнувања на прави-

лата од член 15 од овој Правилник.  

(4) Измените и дополнувањата од став (3) од овој 

член стануваат составен дел на правилата од член 15 од 

овој Правилник и Регулаторната комисија за енергети-

ка го задолжува операторот на затворениот систем да 

ги објави на својата веб страница.  
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Постапка за одобрување на акти 

 

Член 17 

(1) Операторот на затворениот систем, по претход-

но одобрување од Регулаторната комисија за енергети-

ка ги донесува и ги објавува на својата веб страница: 

1) постапките за набавка на електрична енергија за 

покривање на загубите на електрична енергија и ре-

зервниот капацитет во затворениот систем засновани 

на начелата на транспарентност, недискриминаторност 

и конкурентност, 

2) методологиите врз основа на кои операторот на 

затворениот систем ги формира тарифите за услугата 

дистрибуција на електрична енергија и  

3) тарифите за услугата дистрибуција на електрич-

на енергија што ја обезбедува.  

(2) По исклучок од ставот (1) од овој член Регула-

торната комисија за енергетика, по претходно доставе-

но барање од операторот на затворениот систем, без ог-

лед на групите на потрошувачи приклучени на затворе-

ниот систем,  донесува одлука за изземање од об-

врската за доставување на претходно одобрување на 

актите наведени во став (1) од овој член, ако врз основа 

на образложението кон барањето утврди дека поста-

пките за набавка, методологиите за формирање на та-

рифите и тарифите за услугата дистрибуција на елек-

трична енергија:  

1) се засновани на начелата на објективност, тран-

спарентност и недискриминација и  

2) со нив се постигнуваат целите утврдени во член 

28 од Законот за енергетика.  

(3) Без оглед на одлуката од став (2) од овој член, 

Регулаторната комисија за енергетика по барање од ко-

рисник на затворениот систем може да одлучи да ги 

разгледа и одобри тарифите или методологиите на кои 

е засновано пресметувањето на применетите тарифи. 

(4) Ако операторот на затворениот систем не поста-

пи по барањата на Регулаторната комисија за енергети-

ка за усогласување, Регулаторната комисија за енерге-

тика врши соодветни измени и дополнувања на актот 

од став (3) од член.  

(5) Измените и дополнувањата од став (4) од овој 

член стануваат составен дел на актот од став (3) од 

член и Регулаторната комисија за енергетика го задол-

жува операторот на затворениот систем да ги објави на 

својата веб страница.  

 

Снабдување на потрошувачите приклучени  

на затворениот систем 

 

Член 18 

(1) Снабдувањето на потрошувачите приклучени на 

затворениот систем се врши во согласност со Правила-

та за снабдување со електрична енергија.   

(2) Сопственикот на затворениот систем може, по 

претходно издадена лиценца од Регулаторната комисија 

за енергетика, да врши снабдување со електрична енерги-

ја на потрошувачите приклучени на затворениот систем. 

Завршна одредба 

 

Член 19 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-819/1  

22 април 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

1123. 

Врз основа на член 134, став (2) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 96/18), Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на ден 22 април 2019 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА СТАТУС НА ЗАТВОРЕН СИСТЕМ ЗА  

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

Предмет на уредување 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат условите и крите-

риумите за доделување на статус на затворен систем за 

дистрибуција на природен гас, како и други прашања 

во врска со вршењето на дејноста и правата и об-

врските на корисниците на затворениот систем за дис-

трибуција на природен гас. 

 

Услови и критериуми за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на природен гас 

 

Член 2 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Северна Македонија (во поната-

мошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) 

донесува одлука со која на определен систем во кој се 

врши дистрибуција на природен гас му се доделува 

статус на затворен систем за дистрибуција на природен 

гас (во понатамошниот текст: затворен систем), ако се 

исполнети следниве услови: 

1) системот е изграден во рамки на определено ге-

ографски ограничено подрачје во кое се врши индус-

триско производство, трговски дејности или се обезбе-

дуваат заеднички услуги за вршителите на тие дејности 

и е приклучен на системот за пренос или за дистрибу-

ција на природен гас, 

2) преку системот не се врши снабдување на дома-

ќинства со природен гас, освен за домаќинства чии што 

членови се вработени или на друг начин се поврзани со 

сопственикот или корисниот на затворениот систем и 

имаат живеалиште на подрачјето на тој систем, а пот-
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рошувачката на природен гас на домаќинствата да не е 

повисока од 1% од вкупната потрошувачка на приро-

ден гас во затворениот систем, 

3) поради посебни технички или безбедносни при-

чини, активностите или производниот процес на корис-

ниците на тој систем се интегрирани, или преку систе-

мот се дистрибуира природен гас првенствено на соп-

ственикот или операторот на системот или неговите 

поврзани друштва, 

4) сопственикот на системот е трговско друштво 

или јавно претпријатие, 

5) објектите, инсталациите, уредите и постројките 

за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас се 

изградени во согласност со закон и ги исполнуваат ус-

ловите и барањата утврдени во соодветните технички 

прописи, 

6) природниот гас што се презема во затворениот 

систем се мери со мерни уреди кои се сопственост на 

операторот на системот за пренос или системот за дис-

трибуција на природен гас на кој што е приклучен зат-

ворениот систем, 

7) природниот гас што се презема и испорачува на 

корисниците приклучени на затворениот систем да се 

мери преку мерни уреди верифицирани во согласност 

со закон, и 

8) лицата коишто ракуваат и ги одржуваат објек-

тите, инсталациите, уредите и постројките имаат поло-

жено стручен испит во согласност со Законот за енер-

гетика.  

 

Барање за доделување на статус на затворен систем 

 

Член 3 

(1) Барањето за доделување на статус на затворен 

систем (во понатамошниот текст: барање) и потребната 

документација се поднесуваат до Регулаторната коми-

сија за енергетика во оригинал или копија на оригина-

лот заверена на нотар и електронски во .pdf формат. 

(2) Заради утврдување на исполнувањето на усло-

вите за доделување на статус на  затворен систем, кон 

барањето од став (1) од овој член се поднесува следна-

та документација:  

1) опис на определеното географски ограничено 

подрачје во кое се врши индустриско производство, тр-

говски дејности, или се обезбедуваат заеднички услуги 

за вршителите на тие дејности од кој може недвосмис-

лено да се утврди дека:  

- на подрачјето на кое се наоѓа системот постои ин-

тегрираност на деловните и производствените процеси 

коишто ги вршат корисниците на системот со услугата 

на дистрибуција на природен гас којашто поради тех-

нички или безбедности причини им ја обезбедува соп-

ственикот на системот, или 

- во системот се врши дистрибуција на природен 

гас првенствено за потребите на сопственикот на сис-

темот или за неговите поврзани друштва.  

2) технички податоци за објектите, уредите, 

постројките и инсталациите со кои се врши дистрибу-

цијата на природен гас, како и за објектите коишто ко-

ристат природен гас за производство на електрична 

енергија приклучени на системот,  

3) извод од катастарски план или урбанистичко 

планска документација со приказ на геoграфското под-

рачје и објектите за вршење на производни и трговски 

дејности приклучени на системот, како и на објектите 

за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас во 

системот,  

4) точка на приклучок на системот за пренос или 

дистрибуција на природен гас, 

5) список на корисници приклучени на системот, со 

ознака на мерните места и категоријата на приклучок,  

6) одобрение за употреба на објектите за вршење на 

дистрибуцијата на природен гас, а за уредите, построј-

ките и инсталациите со кои се врши дејноста а кои се 

во употреба подолго од пет години, извештај од овлас-

тено инспекциско тело дека се исполнети условите и 

барањата утврдени во соодветните технички прописи, 

7) доказ за верификација на мерните уреди преку 

кои се мери природниот гас што се испорачува на ко-

рисниците приклучени на затворениот систем, 

8) доказ дека има вработено стручно оспособени 

лица, или договори со стручно оспособени трети лица, 

за ракување, одржување и експлоатација на енергетски 

уреди и постројки, како и податоци на број на ангажи-

рани лица и организациона структура, 

9) договор со соодветниот оператор за приклучува-

ње и користење на системот за пренос или системот за 

дистрибуција на природен гас,   

10) договори со корисниците за приклучување и ко-

ристење на системот, 

11) тековна состојба издадена од Централен регис-

тар на Република Северна Македонија, не постара од 

15 дена од денот на поднесувањето на барањето, и 

12) доказ од кој се утврдува дека потрошувачката 

на природен гас на домаќинствата коишто се приклуче-

ни на системот не е повисока од 1% од вкупната потро-

шувачка на природен гас во системот.   

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да 

ги означи документите кои што се од доверлив карак-

тер, во спротивно ќе се смета дека доставените доку-

менти не се од доверлив карактер. 

 

Постапка за доделување на статус на затворен систем 

 

Член 4 

(1) Постапката за доделување на статус на затворен 

систем  отпочнува со денот на приемот на потполно ба-

рање во архивата на Регулаторната комисија за енерге-

тика. 

(2) Во постапката од став (1) од овој член Регула-

торната комисија за енергетика може, по потреба, да 

ангажира организации, институции или стручни лица. 
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(3) Во постапката  од став (1) од овој член, Регула-

торната комисија за енергетика, како и лицата кои што 

се ангажирани согласно став (2) од овој член, имаат 

право да вршат проверка на веродостојноста на подне-

сената документација, да бараат увид во друга доку-

ментација потребна за спроведување на постапката, ка-

ко и да вршат увид на лице место заради утврдување 

на фактичката состојба. 

(4) Во постапката од став (1) од овој член Регула-

торната комисија за енергетика, ако утврди потреба, 

може да побара дополнителна документација и подато-

ци за барателот, опремата и енергетскиот објект за 

вршење на дејноста. 

 

Соопштение за доставено барање 

 

Член 5 

Во рок од пет работни дена од денот на приемот на 

потполно барање за  доделување на статус на затворен 

систем Регулаторната комисија за енергетика на своја-

та веб страница објавува соопштение за поднесеното 

барање коешто ги содржи следните податоци наведени 

во барањето: 

1) назив и седиште на барателот,  

2) технички податоци за енергетските објекти 

3) подрачје каде ќе се врши дејноста,  

4) точка на приклучување на системот за пренос 

или системот за дистрибуција на природен гас,  

5) енергетски дејности што се вршат во системот, и  

6) број на корисници приклучени на системот. 

 

Непотполно барање 

 

Член 6 

(1) Ако се утврди дека поднесеното барање е непот-

полно и/или потребната документација не е доставена 

на начин пропишан со овој Правилник,  Регулаторната 

комисија за енергетика во рок од десет дена од денот 

на приемот на барањето, го известува барателот и му 

одредува дополнителен рок од десет дена за доставува-

ње на документите, односно отстранување на утврде-

ните недостатоци. 

(2) Ако барателот не постапи по известувањето од 

став (1) од овој член, Регулаторната комисија за енер-

гетика донесува решение за отфрлање на барањето, кое 

го доставува до барателот и го објавува на својата веб 

страница. 

 

Потполно барање 

 

Член 7 

(1) Ако се утврди дека барањето е потполно и дека 

се исполнети условите и критериумите од член 2 од 

овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика 

изготвува предлог-одлука за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на природен гас со 

образложение, која што е предмет на расправа на под-

готвителна седница и на својата веб страница ја објаву-

ва предлог-одлуката и датумот на одржување на под-

готвителната седница.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува 

подготвителна седница во рок од 30 дена од денот на 

приемот на потполното барање. 

(3) За присуство на подготвителната седница Регу-

латорната комисија за енергетика го поканува барате-

лот, претставници на системот за пренос или системот 

за дистрибуција на природен гас на кој што е приклу-

чен затворениот систем и корисниците на системот.  

 

Увид во доставената документација 

 

Член 8 

(1) Заинтересираните физички и правни лица, инс-

титуции и организации можат да достават предлози, 

мислења и сугестии како и да извршат увид во доку-

ментацијата во врска со предлог-одлуката  од член 7 

став (1) од овој Правилник, освен документацијата која 

што согласно член 3 став (3) од овој Правилник е опре-

делена како документација од доверлив карактер, од 

денот на закажување до денот на одржување на подгот-

вителната седница. 

(2) Увид на барањето и документацијата од став (1) 

од овој член, се врши во просториите на Регулаторната 

комисија за енергетика. 

(3) Ако по одржувањето на подготвителната седни-

ца се појави потреба од дополнително утврдување на 

фактичката состојба врз основа на поднесените пред-

лози, мислења и сугестии или од заклучоците на рас-

правата, Регулаторната комисија за енергетика може да 

побара од барателот, во рок од пет работни дена од 

приемот на барањето, да се изјасни по нив или да дос-

тави дополнителни докази.  

 

Одлука за одбивање на барањето 

 

Член 9 

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика ут-

врди дека не се исполнети условите за доделување на 

статус на затворен систем, врз основа на: 

1) доставената документација согласно член 3 став (2), 

2) доставените предлози, мислења и сугестии сог-

ласно член 8 став (1),  

3) заклучоците од расправата на подготвителната 

седница согласно член 7 став (2), или  

4) ако барателот не постапи согласно барањето од 

член 8 став (3) од овој Правилник во утврдениот рок,  

во рок од 10 дена од денот на одржувањето на под-

готвителната седница, одржува седница на која донесу-

ва одлука за одбивање на барањето.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 

комисија за енергетика ја доставува до барателот и ја 

објавува во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“, а на својата веб страница го објавува и 

образложението кон одлуката. 
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Одлука за доделување на статус на затворен систем 

 

Член 10 

(1) Ако од доставената документација, како и од 

доставените предлози, мислења и сугестии, како и од 

заклучоците од расправата на подготвителната седница 

по одржувањето на подготвителната седница се утврди 

дека се исполнети условите за доделување на статус на 

затворен систем за дистрибуција на природен гас, Регу-

латорната комисија за енергетика, најдоцна во рок од 

10 дена од денот на одржувањето на подготвителната 

седница, одржува седница на која донесува одлука за 

доделување на статус на затворен систем за дистрибу-

ција на природен гас.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член содржи: 

1) назив и седиште на сопственикот на затворениот 

систем за дистрибуција на природен гас, 

2) назначување на сопственикот за оператор на зат-

ворениот систем за дистрибуција на природен гас (во 

понатамошниот текст: оператор на затворен систем), 

3) географското подрачје на кое се наоѓа затворени-

от систем за дистрибуција на природен гас и  

4) точка на приклучување на системот за пренос 

или системот за дистрибуција на природен гас.  

(3) Техничките податоци и описот на објектите, 

уредите, постројките и инсталациите со кои се врши 

дистрибуцијата на природен гас, како и за објектите 

коишто користат природен гас за производство на 

електрична енергија приклучени на системот се наве-

дуваат во прилог којшто е составен дел на одлуката.  

(4) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 

комисија за енергетика ја доставува до барателот и ја 

објавува во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ и на својата веб страница.  

 

Изменување на одлуката за доделување на статус  

на затворен систем 

 

Член 11 

(1) Сопственикот на затворениот систем доставува 

барање за изменување и дополнување на одлуката за 

донесување на статус на затворен систем до Регулатор-

ната комисија за енергетика ако има намера да:  

1) го прошири системот надвор од географското 

подрачје назначено во Одлуката од член 10 од овој 

Правилник, или  

2) изгради нови или изврши реконструкција на по-

стојните објекти и инсталации преку кои ја врши деј-

носта.  

(2) Кон барањето од став (1) од овој член се доста-

вува следнава документација: 

1) извод од урбанистичко планска документација со 

која се овозможува проширување на системот надвор 

од географското подрачје назначено во Одлуката од 

член 10 од овој Правилник,  

2) изјава од операторот на системот на кој што е 

приклучен затворениот систем дека проширувањето на 

затворениот систем или новите или реконструираните 

објекти и инсталации  во затворениот систем, уреди и 

постројки нема да имаат негативно влијание врз нор-

малното функционирање, како и врз обезбедувањето на 

јавната услуга од страна на тој систем,  

3) одобрение за употреба на новоизградените објек-

ти и  извештај од овластено инспекциско тело дека во 

однос на реконструкцијата на инсталациите, уредите и 

постројките се исполнети условите и барањата утврде-

ни во соодветните технички прописи, и 

4) изјава дека со проширувањето на системот или 

со изградбата на нови или изврши реконструкција на 

постојните објекти и инсталации преку кои за врши 

дејноста нема да се наруши  сигурноста и безбедноста 

во снабдувањето со природен гас на постојните корис-

ници на затворениот систем. 

 

Престанување на статус на затворен систем по барање 

на сопственикот на затворениот систем 

 

Член 12 

(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува 

одлука за престанување на статусот на затворен систем 

за дистрибуција по барање од сопственикот на затворе-

ниот систем, ако: 

1) сопственикот на затворениот систем одлучи да 

престане да ја врши дејноста, 

2) затворениот систем се спојува со друг систем за 

дистрибуција на природен гас, 

3) затворениот систем се припојува кон друг систем 

за дистрибуција на природен гас, или 

4) затворениот систем се дели на повеќе системи за 

дистрибуција на природен гас. 

(2) Кон барањето од став (1) од овој член се доста-

вува и доказ дека е обезбедена непрекинатост на услу-

гата  дистрибуција на природен гас за потребите на ко-

рисниците на затворениот систем.  

(3) За одлуката од став (1), точка 1) од овој член 

сопственикот на затворениот систем ги известува ко-

рисниците на затворениот систем, Регулаторната коми-

сија за енергетика и операторот на системот за пренос 

или дистрибуција на природен гас.  

(4) Ако сопственикот на затворениот систем одлучи 

да престане да ја врши дејноста, може затворениот сис-

тем да го продаде или да го даде на користење на друго 

лице. 

(5) Операторот на системот за дистрибуција со об-

врска за обезбедување на јавна услуга има првенствено 

право на склучување на договор за купување или за ко-

ристење на затворениот систем за дистрибуција.  

(6) До отпочнување со работа на новиот оператор 

на затворениот систем, дејноста ја врши постојниот 

оператор. 
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(7) Регулаторната комисија за енергетика, бара од 

Владата да донесе одлука со која на друг вршител на 

енергетска дејност му се наметнува обврска за обезбе-

дување на јавна услуга дистрибуција на природен гас 

во затворениот систем ако:  

1) не се склучи договор во случаите од ставовите 

(4) и (5) од овој член или  

2) Регулаторната комисија за енергетика донесе од-

лука за одземање, престанок или суспендирање на ли-

ценцата на оператор на затворениот систем за дистри-

буција.  

 

Оператор на затворен систем 

 

Член 13 

(1) Сопственикот на затворениот систем доставува 

до Регулаторна комисија за енергетика барање за изда-

вање на лиценца за вршење на дејност дистрибуција на 

природен гас во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на одлуката за доделување на статус на зат-

ворен систем за дистрибуција на природен гас.  

(2) По барањето од став (1) на овој член, Регулатор-

ната комисија за енергетика му издава на сопственикот 

на затворениот систем лиценца за вршење на дејност 

дистрибуција на природен гас, во која се утврдуваат 

правата и обврските на оператор на затворен систем за 

дистрибуција на природен гас.  

 

Обврски на операторот на затворениот систем 

 

Член 14 

(1) Операторот на затворениот систем обезбедува: 

1) сигурно и доверливо функционирање на затворе-

ниот систем, како и долгорочна способност на затворе-

ниот систем за задоволување на оправданите барања за 

дистрибуција на природен гас, 

2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и 

испорака на природен гас преку затворениот систем, на 

недискриминаторен и транспарентен начин и во сог-

ласност со пропишаниот квалитет, 

3) набавка на природен гас за покривање на загуби-

те на природен гас во затворениот систем, по пазарни 

услови,  

4) усогласување на работењето на затворениот систем 

со работењето на системот за пренос или системот за дис-

трибуција на природен гас на којшто е приклучен, 

5) приклучување на корисниците на затворениот 

систем во економско-технички оптимални точки и 

пристап на трета страна за користење на затворениот 

систем, како и објавување навремени информации на 

корисниците потребни за приклучување и пристап до 

затворениот систем, 

6) објавување на сите надоместоци за секоја категори-

ја на потрошувачи приклучени на затворениот систем, 

7) објавување на својата веб страница план за одржу-

вање на мрежата за дистрибуција на природен гас во 

согласност со  правила за работа на затворениот систем, 

8) електронски пристап за снабдувачите до листата 

на потрошувачи приклучени на затворениот систем, со 

назначување на категоријата на приклучок, како и нив-

ната потрошувачка за последните 12 месеци, 

9) мерење на количините на природниот гас презе-

мени од системот за пренос или системот за дистрибу-

ција на природен гас на којшто е приклучен и испора-

чани до потрошувачите приклучени на затворениот 

систем, како и доставување податоци од мерењата до 

снабдувачите или трговците,   

10) пристап на корисниците до мерните уреди што 

се во негова сопственост,  

11) водење на диспечерска книга, записи за довер-

ливоста на системите за комуникација, податоци од 

системот за надзор и управување, измерени податоци и 

таквите податоци, книги и записи да ги чува најмалку 

десет години, и  

12) обезбедува доверливост на деловните податоци 

на корисниците на затворениот систем и да спречи дис-

криминаторен начин на откривање на  информации за 

своите активности со кои може да се оствари комерци-

јална предност за поврзаните друштва.  

(2) Операторот на затворениот систем е должен да 

се придржува кон мрежните правила на системот за 

пренос или системот за дистрибуција на природен гас 

на којшто е приклучен.  

 

Правила за работа на затворениот систем 

 

Член 15 

Операторот на затворениот систем, во согласност 

со специфичностите на системот со којшто управува, 

донесува правила за работа на затворениот систем со 

кои особено се уредуваат: 

1) техничките и другите услови за сигурно и без-

бедно функционирање на затворениот систем и обезбе-

дување на квалитетна услуга,  

2) планирањето, одржувањето и развојот на затво-

рениот систем,  

3) условите и начинот на користење и пристап на 

затворениот систем од трета страна, 

4) техничко-технолошките услови и начинот на 

приклучување на корисниците на затворениот систем, 

како и техничките нормативи и стандарди во однос на 

опремата, уредите и материјалите што се употребуваат 

при изведување на приклучоци,  

5) методологијата за определување на надоместокот 

за приклучување на системот за дистрибуција на при-

роден гас,   

6) начинот на усогласување со корисниците на зат-

ворениот систем во случај на планирани прекини, 

7) мерките, активностите и постапките во случај на 

нарушувања и хаварии,  

8) доверливоста на деловните податоци на корисни-

ците на услугите од затворениот систем,  

9) функционалните барања и класата на точност на 

мерните уреди, како и начинот на мерење на природни-

от гас,  
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10) квалитетот на природниот гас што се испорачу-

ва преку затворениот систем, како и квалитетот на ус-

лугите што операторот на затворениот систем ги обез-

бедува на корисниците,  

11) содржината на плановите за развој на затворе-

ниот систем, како и начинот и постапката според која 

корисниците на затворениот системот ги доставуваат 

неопходните податоци за изработка на плановите за 

развој,  

12) доставувањето на податоци за долгорочна прог-

ноза на потрошувачката на природен гас до операторот 

на системот за пренос или дистрибуција на природен 

гас на кој што е приклучен,  

13) протоколите за комуникација за надзор, фун-

кционирање и управување со затворениот систем, и  

14) начинот и постапката за обезбедување на ин-

формации за корисниците на системот. 

 

Објавување и усогласување на правилата за работа 

на затворениот систем 

 

Член 16 

(1) Правилата од член 15 од овој Правилник опера-

торот на затворениот систем ги објавува на својата веб 

страница.  

(2) По барање од корисник на затворениот систем 

или од операторот на системот за пренос или системот 

за дистрибуција на природен гас на којшто е приклучен 

затворениот систем, Регулаторната комисија за енерге-

тика отпочнува постапка за утврдување на усогласе-

ност на правилата од член 15 од овој Правилник со За-

конот за енергетика и прописите донесени врз основа 

на тој закон, како и усогласување со мрежните правила 

за дистрибуција на природен гас донесени од другите 

оператори на системи за дистрибуција на природен гас 

во Република Северна Македонија.  

(3) Ако операторот на затворениот систем не поста-

пи по барањата на Регулаторната комисија за енергети-

ка за усогласување, Регулаторната комисија за енерге-

тика врши соодветни измени и дополнувања на прави-

лата од член 15 од овој Правилник.  

(4) Измените и дополнувањата од став (3) од овој 

член стануваат составен дел на правилата од член 15 од 

овој Правилник и Регулаторната комисија за енергети-

ка го задолжува операторот на затворениот систем да 

ги објави на својата веб страница.  

 

Постапка за одобрување на акти 

 

Член 17 

(1) Операторот на затворениот систем, по претход-

но одобрување од Регулаторната комисија за енергети-

ка ги донесува и ги објавува на својата веб страница: 

1) постапките за набавка на природен гас за покри-

вање на загубите на природен гас во затворениот сис-

тем засновани на начелата на транспарентност, недис-

криминаторност и конкурентност, 

2) методологиите врз основа на кои операторот на 

затворениот систем ги формира тарифите за услугата 

дистрибуција на природен гас и  

3) тарифите за услугата дистрибуција на природен 

гас што ја обезбедува.  

(2) По исклучок од ставот (1) од овој член Регулатор-

ната комисија за енергетика,  по претходно доставено 

барање од операторот на затворениот систем, без оглед 

на групите на потрошувачи приклучени на затворениот 

систем,  донесува одлука за изземање од обврската за 

доставување на претходно одобрување на актите наведе-

ни во став (1) од овој член, ако врз основа на образложе-

нието кон барањето утврди дека постапките за набавка, 

методологиите за формирање на тарифите и тарифите за 

услугата дистрибуција на природен гас:  

1) се засновани на начелата на објективност, тран-

спарентност и недискриминација и  

2) со нив се постигнуваат целите утврдени во член 

28 од Законот за енергетика.  

(3) Без оглед на одлуката од став (2) од овој член, 

Регулаторната комисија за енергетика по барање од ко-

рисник на затворениот систем може да одлучи да ги 

разгледа и одобри тарифите или методологиите на кои 

е засновано пресметувањето на применетите тарифи. 

(4) Ако операторот на затворениот систем не поста-

пи по барањата на Регулаторната комисија за енергети-

ка за усогласување, Регулаторната комисија за енерге-

тика врши соодветни измени и дополнувања на актот 

од став (3) од член.  

(5) Измените и дополнувањата од став (4) од овој 

член стануваат составен дел на актот од став (3) од 

член и Регулаторната комисија за енергетика го задол-

жува операторот на затворениот систем да ги објави на 

својата веб страница.  

 

Снабдување на потрошувачите приклучени  

на затворениот систем 

 

Член 18 

(1) Снабдувањето на потрошувачите приклучени на 

затворениот систем се врши во согласност со Правила-

та за снабдување со природен гас.   

(2) Сопственикот на затворениот систем може, по 

претходно издадена лиценца од Регулаторната комиси-

ја за енергетика, да врши снабдување со природен гас 

на потрошувачите приклучени на затворениот систем. 

 

Завршна одредба 

 

Член 19 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-820/1  

22 април 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 



 Стр. 16 - Бр. 84                                                                                      25 април 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 

  

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1124. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 5, а во врска со член 90 став (1) точка 1) од Законот за безбедност 
на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 
129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕСТА ЗА 
КОНТРОЛА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ОД УВОЗ 

 
Член 1 

Во Решението за определување на инспекциски места за контрола на  храна од неживотинско потекло од 
увоз („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 56/19 и 69/19) Прилогот се заменува со нов 
Прилог кој е составен дел на ова решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 02-1526/3 Агенција за храна 

25 април 2019 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
 

Прилог 
 
 Инспекциски места-царински испостави во Република Северна Македонија за храна од неживотинско по-
текло 

1.Инспекциско место број 1 на ЦИ Скопје - 1013 
2.Инспекциско место број 2 на ЦИ Скопје - 1015 
3.Инспекциско место број 3 на ЦИ Аеродром - 1050 
4.Инспекциско место број 4 на ЦИ Струмица - 4050 
5.Инспекциско место број 5 на ЦИ Кавадарци - 4040 
6.Инспекциско место број 6 на ЦИ Прилеп - 5030 
7.Инспекциско место број 7 на ЦИ Струга - 5060 
8.Инспекциско место број 8 на ЦИ Охрид - 5040 
9.Инспекциско место број 9 на ЦИ Битола - 5010 
10.Инспекциско место број 10 на ЦИ Велес - 3050 
11.Инспекциско место број 11 на ЦИ Штип - 3010 
12.Инспекциско место број 12 на ЦИ Тетово - 1080 
13.Инспекциско место број 13 на ЦИ Табановце - 2030 
14.Инспекциско место број 14 на ЦИ Богородица - 4020 
15.Инспекциско место број 15 на ЦИ Делчево - 3030 
16.Инспекциско место број 16 на ЦИ Блаце - 1075 
17.Инспекциско место број 17 на ЦИ Деве Баир - 2050 

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

