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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

4414. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам за ос-

лободување од визи за дипломатски или службени/официјални пасоши, склучен во Скопје на 2 декември 2014 

година, ратификуван од Собранието на Република Македонија и објавен во „Службен весник на Република 

Македонија“ број 168/2016, кој што е ратификуван и од страна на Социјалистичка Република Виетнам, соглас-

но со член 9 од предметниот Договор, ќе стапи во сила на 14 октомври 2016 година. 

 

 Министер 

  12 октомври 2016 година за надворешни работи, 

             Скопје Никола Попоски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

4415. 

Врз основа на член 70-в од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16) , ми-

нистерот за економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог. 

 

Член 2 

Мандатниот платен налог за правното лице односно трговец поединец е отпечатен на хартија во бела боја 

во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Мандатниот платен налог за одговорното лице во правното лице односно одговорното лице во трговец пое-

динец е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Мандатниот платен налог за физичкото лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

           Бр. 13-4332/5  

 14 октомври 2016 година Министер за економија, 

              Скопје Дритон Кучи, с.р. 

 

 



21 октомври 2016  Бр. 195 - Стр. 3 

 
 

 



 Стр. 4 - Бр. 195                                                                                  21 октомври 2016 
 

 



21 октомври 2016  Бр. 195 - Стр. 5 

 
 

 



 Стр. 6 - Бр. 195                                                                                  21 октомври 2016 
 

 



21 октомври 2016  Бр. 195 - Стр. 7 

 
 

 

Врз основа на член 70-в од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16) 

министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог. 

 

Член 2 

Прекршочниот платен налог за правното лице односно трговец поединец е отпечатен на хартија во бела 

боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице односно одговорното лице во трговец 

поединец е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

            Бр. 13-5252/3  

  14 октомври 2016 година Министер за економија, 

             Скопје Дритон Кучи, с.р. 

 

 

4416. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

4417. 
Врз основа на член 109 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) 
министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИ-
ТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКАТА И 
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИ-
ТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ  НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДА-
ВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 
во однос на просторните услови и материјално-технич-
ката и информатичката опрема на просториите за пола-
гање на стручниот испит за стекнување на овластување 
за спроведување на постапка за отуѓување и давање 
под закуп на градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија. 

                                                           
Член 2 

Испитот за стекнување на овластување за спроведу-
вање на постапка за отуѓување и давање под закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: испитот) се спроведува во 
просторија која треба да биде опремена со: 

- најмалку 35 работни бироа од кои 30 за станиците за 
тестирање и пет за членовите на комисијата за полагање, 

- најмалку 35 столчиња,  
- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри, 
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“, 
- еден централен сервер со монитор за надгледува-

ње на процесот на тестирање и за локално снимање на 
процесот на тестирање, 

- локална комуникациска мрежа, 
- мрежен преклопник и 
- мрежна камера за снимање на полагањето.   
 

Член 3 
(1) Правното лице кое го спроведува испитот треба 

да поседува соодветна информатичка опрема и соф-
тверска апликација што овозможува воспоставување и 
водење единствена база на податоци за спроведување 
на испитот од член 1 на овој правилник, документаци-
јата, стручната анализа и стручниот надзор.  

(2) Покрај информатичката опрема и посебната со-
фтверска апликација од ставот (1) на овој член, правно-
то лице од став (1) на овој член треба да има и: 

- пристап за користење на апликацијата на Минис-
терството за транспорт и врски и Заедницата на едини-
ците на локалната самоуправа за спроведување на 
електронското полагање на испитот и 

- интернет конекција во седиштето на правното ли-
це од став (1) на овој член од најмалку 5 мб/с, наменета 
исклучиво за електронското полагање на испитот од 
член 1 на овој правилник. 

 
Член 4 

Електронскиот систем кој се користи за полагање на 
испитот, треба во целост да биде усогласен со пропиша-
ниот начин на бодување на првиот и вториот дел од испи-
тот за стекнување на овластување за спроведување на по-
стапка за отуѓување и давање под закуп на градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-13096 Министер 

10 октомври 2016 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

_________ 
4418. 

Врз основа на член 112 став (4) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16) 
министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТО-
РИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТOТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА 
ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА-
ПКА ЗА ОТУЃУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боди-
рање на првиот и вториот дел од испитот за стекнува-
ње на овластување за спроведување на постапка за оту-
ѓување и давање под закуп на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија. 

  
Член 2 

Во првиот дел од испитот точниот одговор на пра-
шањата се бодува со 5, 3 и 2 поени зависно од тежина-
та на прашањето, а неточниот одговор со 0 поени.  

Во вториот дел од испитот (практичен пример) точ-
ниот одговор на прашањата се бодува со 10 и 5 поени 
зависно од тежината на прашањето, а неточните одго-
вори се бодуваат со 0 поени.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 01-13097 Министер 

10 октомври 2016 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4419. 
Врз основа на член 109 став 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 7 став 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), Устав-
ниот суд на Република Македонија на седницата од-
ржана на 17 октомври 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. За претседател на Уставниот суд на Република 

Македонија е избран Никола Ивановски, судија на 
Уставниот суд на Република Македонија, сметано од 1 
ноември 2016 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 

Су. бр. 689/16 Претседател 
17 октомври 2016 година на Уставниот суд на  

Скопје Република Македонија, 
 Елена Гошева, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

4420. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4421. 
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република  Македо-

нија“  број  55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16 I 172/16), Управниот  одбор  на  Агенцијата  за  

катастар  на недвижности донесе  

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ  

ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен 

весник на Република Македонија „број 121/13,169/13, 

95/15, 128/15, 157/16 и 176/16) во членот 73 по ставот 

(6) се додава нов став (7) кој гласи: 

„(7) Доколку се утврди дека геодетскиот елаборат 

од ставот (1) на овој член има грешки во атрибутните, 

односно описните податоци, но не и грешки во прос-

торните  податоци, може да се изготви анекс на геодет-

скиот елаборат со кој анекс ќе се изврши корекција на 

атрибутните податоци. Во анексот  треба да бидат сод-

ржани сите исправени  податоци, а во техничкиот  из-

вештај да бидат наведени причините за исправката.“ 

  

Член 2 

Гаражните места со отворена површина кои се нао-

ѓаат надвор од затворениот гаражен простор, се пред-

мет на премер и се означуваат како ГМ- гаражно место, 

доколку основното одобрение за градење е издадено 

пред влегувањето во сила на Правилникот за изменува-

ње и дополнување на Правилникот за премер на нед-

вижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 157/16).  

 

Член 3 

Геодетските елаборати изготвени до 14.11.2011 го-

дина, кои не се во PDF фајл и не се потпишани со диги-

тален сертификат издаден од овластен издавач може да 

се скенираат, да се потпишат со дигитален сертификат 

издаден од овластен издавач и како такви да се доста-

ват на натамошна постапка. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 0101-17324/5 Претседател 

17 октомври 2016 година на Управен одбор, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

4422. 

Врз основа на член 90 став (2) од Законот за катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 

192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенција-

та за катастар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  

ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени („Службен весник на Република Македонија“ 

број 159/13, 88/14, 110/14, 132/14 и 56/15) во членот 9 

по ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:  

„(8) Доколку се утврди дека геодетскиот елаборат 

од ставот (1) на овој член има грешки во атрибутните, 

односно описните податоци, но не и грешки во прос-

торните податоци, може да се изготви анекс на геодет-

скиот елаборат со кој анекс ќе се изврши корекција на 

атрибутните податоци. Во анексот  треба да бидат сод-

ржани сите исправени  податоци, а во техничкиот  из-

вештај да бидат  наведени причините за исправката.“  

 

Член 2 

Геодетските елаборати за геодетски работи за по-

себни намени изготвени до 14.11.2011 година кои не се 

во PDF фајл и не се потпишани со дигитален сертифи-

кат издаден од овластен издавач може да се скенираат, 

да се потпишат со дигитален сертификат издаден од 

овластен издавач и како такви да се достават на ната-

мошна постапка. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 0101-22735/1 Претседател 

17 октомври 2016 година на Управен одбор, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

________ 

4423. 

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 

61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за ка-

тастар на недвижности донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите  („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15, 156/15, 184/15 

и 229/15), по членот  55 се додаваат два нови члена 55-

а и 55-б кои гласат: 
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„Член 55-а 

 Во одржување на катастарот на недвижности се 

врши предбележување на гаражните места со отворена 

површина кои се надвор од затворениот гаражен прос-

тор (ГМ) и се вршат промени на истите, како во листот 

за предбележување, така и во имотниот лист, доколку 

основното одобрение за градење на објектот е издадено 

пред влегувањето во сила на Правилникот за изменува-

ње и дополнување на Правилникот за премер на нед-

вижности („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 157/16). 

 

Член 55-б 

(1) Во одржување на катастарот на недвижности, по 

влегувањето во сила на Законот за дополнување на За-

конот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 142/16), врз основа на ис-

прави за правен основ со кои, во случаите кога физич-

ки и правни лица сопственици на посебни делови од 

објект или објект кој е во етажна сопственост го прене-

суваат правото на сопственост на посебниот дел од об-

јектот или делот од објектот и задолжително го прене-

суваат правото на заедничка сопственост на градежно-

то земјиште на новиот сопственик на посебниот дел од 

објектот или делот од објектот, се врши запишување на 

правото на сопственост на посебниот дел од објектот и 

правото на заедничка сопственост на земјиштето. 

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член по однос 

на задолжителност во пренесувањето на правото на за-

едничка сопственост на градежното земјиште не се од-

несуваат на преносот и запишувањето на посебните де-

лови од објект или објект кој е во етажна сопственост 

запишани пред влегувањето во сила на Законот за до-

полнување на Законот за градежно земјиште („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 142/16).“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 0101-22736/1 Претседател 

17 октомври 2016 година на Управен одбор, 

Скопје Анета Јорданова, с.р. 

________ 

4424. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-

та за катастар на недвижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 21.9.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската Општина Бањица, која е во надлежност на 

одржување на  Одделение за катастар на недвижности  

Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската Општина Бањица престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската Општина  

Бањица. 

 Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-20442/1  

21 септември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

4425. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-

та за катастар на недвижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА  

ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ  

КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 22.9.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската Општина Миладиновци, која е во надлеж-

ност на одржување на Центар за катастар на недвиж-

ности Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската Општина Миладиновци престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската Оп-

штина Миладиновци. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-20577/1  

22 септември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

4426. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-

та за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.10.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската Општина Сиричино, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Тетово. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската Општина Сиричино престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската Општи-

на  Сиричино. 

     Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-21554/1  

3 октомври 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

___________ 

4427. 

       Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 

Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-

та за катастар на недвижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА  

ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ 

КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ 

 

На ден 3.10.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската Општина Ларце-Вон-град, која е во над-

лежност на одржување на Одделение за катастар на 

недвижности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската Општина Ларце-Вон-град престануваат да важат 

аналогните катастарски планови за катастарската Оп-

штина  Ларце-Вон-град. 

      Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-21555/1  

3 октомври 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

 

АД МЕПСО 

4428. 

Врз основа на член 70 од Законот за енергетика 

(„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 и 53/16) и врз основа на член 19, точка 18 

од Статутот, Управниот одбор на Операторот на елек-

тропреносниот систем на Македонија, Акционерско 

друштво за пренос на електрична  енергија  и управува-

ње со електроенергетскиот систем, во државна соп-

ственост “МЕПСО” на предлог на Операторот на елек-

тропреносниот систем, по претходно одобрение од Ре-

гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија бр. 02-1780/1 од 13.10.2016 година, на ден 

19.9.2016 година со одлука на УО бр.02-5902/2 донесе 

П Р А В И Л А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНИ  

ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Член 1 

(1) Со овие Правила за доделување на прекугранич-

ни преносни капацитети (во понатамошниот текст: 

Правила) особено се уредува: 

1) начинот на пресметка на расположливите пре-

кугранични капацитети, 

2) начинот на доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети, 

3) начинот на плаќање при користење на прекугра-

ничните преносни капацитети во случај на загушувања 

на интерконективните далекуводи и 

4) начинот на објавување на податоците. 

 

Член 2 

(1) АД МЕПСО - Скопје  во својство на оператор на 

електропреносниот систем (во понатамошниот текст: 

АД МЕПСО) е должен да ги доделува расположивите 

прекугранични преносни капацитети на транспарентен, 

недискриминаторен и пазарно ориентиран начин.  

(2) За доделување на правото на користење на пре-

куграничните преносни капацитети на интерконектив-

ните далекуводи помеѓу операторот на електропренос-

ниот систем на Република Македонија и операторите 

на соседнитеелектропреносни системи: 

1) ЈП ЕМС – Република Србија 

2) ЕСО ЕАД – Република Бугарија 

3) IPTO– Република Грција 

АД МЕПСО може: 

1) да реализира аукција на својот дел (50%) од  рас-

положливиот прекуграничен преносен капацитет на со-

одветната граница, или 

2) во соработка со соседниот систем оператор на 

целокупниот расположив прекуграничен преносен ка-

пацитет на соодветната граница ќе спроведува заеднич-

ка аукција (Joint Auction), или  

3) да учествува во регионална канцеларија за ко-

ординирано доделување на расположивиот прекугра-

ничен преносен капацитет на соодветната граница.  

 

Член 3 

 (1) Аукциите за доделување на правото на користе-

ње на прекуграничните преносни капацитети може да 

се спроведуваат во следните временски рамки: 

1) годишно ниво, 

2) месечно ниво, 

3) неделно ниво, 

4) дневно ниво и 

5) во текот на денот (Intra-day) 

 

Член 4 

(1) Вредноста на нето преносниот капацитет (Net 

Transfer Capacity - NTC) се пресметува согласно При-

лог 1,  Методологијата за пресметка на нето преносен 
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капацитет на интерконективните далекуводи на елек-

троенергетскиот систем на Република Македонија со 

соседните електроенергетски системи (во понатамош-

ниот текст: Методологијата за пресметка на нето пре-

носен капацитет), од овие Правила, , кој е составен дел 

на овие Правила.   

(2) Методологијата за пресметка на ето преносен 

капацитет од став 1 на овој член е во согласност со 

Правилото број 4 од Оперативниот Прирачник 

(Operational Handbook – Policy 4) на ENTSO-E.  

(3) Вредноста на расположливиот преносен капа-

цитет ( Available Transmission Capacity – ATC ) која 

ќе биде предмет на аукција за секоја  интерконекција 

со соседните систем оператори се усогласува била-

терално помеѓу АД МЕПСО и соседниот Систем 

Оператор. 

 

Член 5 

(1) Правото на користење на прекуграничните пре-

носни капацитети ќе се доделува по принципот “по-

следна прифатена цена „(Marginal price). 

(2) Учесникот на аукција, кој добил право на корис-

тење на прекуграничен преносен капацитет е должен 

да плати надоместок за користење на прекуграничниот 

капацитет само во случај на загушување на соодветна 

алокациска единица, односно важи принципот „нема 

загушување – нема плаќање“ (no congestion - no 

payment). 

 

Член 6 

(1) Сите приходи кои произлегуваат од алокацијата 

на расположивите прекугранични капацитети ќе се ко-

ристат за следните цели: 

1) гарантирање на доделените капацитети; и / или 

2) одржување или зголемување на прекуграничните 

преносни капацитети преку инвестиции во мрежата, 

како и во нови интерконективни врски. 

(2) Доколку приходите од став 1 на овој член не мо-

же ефикасно да се искористат за целите наведени во 

точките 1) и / или 2), истите ќе се земат во предвид при 

определување на преносната тарифа. 

 

Член 7 

(1) АД МЕПСО има склучено договор со Канцела-

ријата за координирана аукција на Југоисточна Европа 

(во понатамошниот текст: SEE CAO) за доделување на 

прекуграничните преносни капацитети за границите 

кои се опфатени со правилата на SEE CAO. Доделува-

њето на преносните капацитети на овие граници ќе се 

спроведува според Аукциските правила објавени на 

веб страната на SEE CAO претходно одобрени од Регу-

латорната комисија за енергетика. 

(2) За границите кои не се опфатени со договорот 

со SEE CAO, АД МЕПСО ќе подготви соодветни Аук-

циски правила за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети, и истите ќе ги достави до Регулатор-

ната комисија за енергетика заради одобрување. 

 

Член 8 

(1) Сите потребни податоци кои се однесуваат на 

вредноста на расположливиот преносен капацитет 

(ATC), начинот на доделување на расположливиот пре-

носен капацитет (ATC ), доделените вредности на нето 

преносниот капацитет (NTC), последно прифатената 

цена “(Marginal price) и слично, ќе се објавуваат на web 

страната на АД МЕПСО согласно Аукциски правила за 

доделување на прекуграничните преносни капацитети 

на соодветната граница. 

 

Член 9 

(1) До одобрувањето од страна на Регулаторната 

комисија за енергетика на:  

1) Аукциските правила за доделување на прекугра-

ничните преносни капацитети кои се применуваат од 

SEE CAO,  

2) Аукциските правила за доделување на прекугра-

ничните преносни капацитети за границите кои не се 

опфатени со договорот со SEE CAO 

АД МЕПСО е должен да ги применува: 

1) Привремените правила за доделување на распо-

ложивите преносни прекугранични капацитети на ин-

терконективните врски на електроенергетскиот систем 

на Република Македонија на годишно ниво, како и  

2) Привремените правила за доделување на распо-

ложивите преносни прекугранични капацитети на ин-

терконективните врски на електроенергетскиот систем 

на Република Македонија на месечно и неделно ниво, 

одобрени од страна Регулаторната комисија за енерге-

тика со Решение бр. 02-1154/1 од 1.9.2011 година за 

одобрување на Привремени правила за доделување на 

расположливите преносни прекугранични капацитети 

на интерконективните врски на електроенергетскиот 

систем на Република Македонија на годишно ниво и 

Привремени правила за доделување на расположливи-

те преносни прекугранични капацитети на интерконек-

тивните врски на електроенергетскиот систем на Ре-

публика Македонија на месечно и неделно ниво  

 (3) Правилата од став 1 на овој член, АД МЕПСО е 

должен да ги достави до Регулаторната комисија за 

енергетика во рок од 60 дена од влегувањето во сила на 

овие Правила. 

 

Член 10 

(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 
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 Pursuant to Article 70 under the Law on Energy (Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 16/2011136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), and Article 19, item 18 of the by-Law, the 
Transmission System Operator of Macedonia, a joint stock company for electricity transmission and power system 
control, in state ownership ,,MEPSO” based on the proposal of the OEPS, with the prior approval from the  Energy 
Regulatory Commission of the Republic of Macedonia no. 02-1780/1 dated 13 October 2016, on 19 September 2016 
with decision of Board of Directors No 02-5902/2 has adopted: 

 
RULES 

 
For 

Allocation of Cross-border Transmission  
Capacities 

 
Article 1 

(1) These Rules for Allocation of Cross –border Capacities (hereinafter referred to as,, Rules”) set out the following, 
in particular: 

1) method of calculation of available cross-border capacites, 
2) method of alocation of available cross-border, 
3) method of payment when using the cross-border capacites in case of congestion in interconnection  lines, and 
4) method of publishing data. 
 

Article 2 
(1) AD MEPSO – Skopje is, as a transmission system operator (hereinafter referred to as ,,AD MEPSO”), obliged 

to allocate the available cross-border transfer capacities in a transparent, nondiscriminatory and market oriented manner.  
(2) For allocation of cross-border capacities on interconnection lines between the TSO of the Republic of 

Macedonia and the neighboring TSOs: 
1) JP ЕМS – Republic of Serbia 
2) ESO EAD –  Republic of Bulgaria 
3) IPTO – Republic of Greece 
AD MEPSO can: 
1) To organize auction on his part (50%) from the available cross-border transmission capacities at the respective 

border or  
2) To organize joint auction on the whole available cross-border transmission capacities at the respective border in 

cooperation with neighboring TSO or 
3) To participate in regional auction office for coordinated allocation of the available cross-border transmission 

capacities at the respective border 
 

Article 3 
(1)  The auction related to awarding the right to usage of  cross-border transmission capacities my be  conducted in 

the following time frames: 
1) Yearly, 
2) Monthly, 
3) Weekly, 
4) Daily, and 
5) Intra-day 
 

Article 4 
(1)  The value of Net Transfer Capacity - NTC  is calculated according to ANNEX 1, Methodology on Calculation 

of Net Transfer Capacity for interconnection lines in the power system of the Republic of Macedonia with the 
neighboring power systems, (herein after Methodology on Calculation of Net Transfer Capacity ) which is integral part 
of this Rules 

(2) The Methodology on Calculation of Net Transfer Capacity  referred to in paragraph 1 of this Article is in 
compliance with the ENTSO-E Operational Handbook – Policy 4 .  

(3) The value of Available Transfer Capacity – ATC  subject to auction for each interconnection with the 
neighboring system operators will be harmonized bilaterally between AD MEPSO and the neighboring system 
operators. 

 
Article 5 

(1) The cross-border usage right  will be awarded according to  “ Marginal price”  principle. 
(2) The participant in auction which/who has been granted the right to usage of the cross border capacity is liable to 

pay a fee for using the cross-border capacity only in a case of congestion of the appropriate allocation unit i.e. the 
principle no congestion - no payment will apply. 
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Article 6 

(1) Any revenues resulting from the allocation of interconnection shall be used for the following purposes 

(a) guaranteeing the actual availability of the allocated capacity; and/or 

(b) maintaining or increasing interconnection capacities through network investments, in particular in new 

interconnectors 

(2) If the revenues from paragraf 1 cannot be efficiently used for the purposes set out in points (a) and/or (b, thay 

can be used for calculating network tariffs. 

 

Article 7 

(1) AD MEPSO has signed a Contract with Auction Office of Sought East Europe (herein after SEE CAO) for 

allocation of cross-border transmission capacities for the borders which are part of the SEE CAO Rules. Allocation of 

cross-border transmission capacities on these borders will be realized in accordance with the Auction Rules published 

on the SEE CAO web site, approved by the Regulatory Authority. 

(2) For the borders which are not part of the SEE CAO Contract, AD MEPSO will prepare appropriate Auction 

Rules for allocation of cross-border transmission capacities, and submit to the Regulatory Authority for approval. 

 

Article 8 

(1) All necessary information concerning the value of available transmission capacity (ATC), the manner of 

allocation of available transmission capacity (ATC), allocated net transmission capacity (NTC), last accepted price 

"(Marginal price) e.t.c., will be published on the web site of MEPSO according to auction rules for the allocation of 

cross-border transmission capacities of the respective border 

 

Article 9 

(1) till approval by the Energy Regulatory Commission of: 

1) Auction rules for the allocation of cross-border transmission capacity applied by SEE CAO, 

2) Auction rules for the allocation of cross-border transmission capacities on borders that are not covered by the 

contract with SEE CAO 

MEPSO shall apply: 

1) Provisional rules for the allocation of available cross-border transmission capacity on the interconnections of the 

power system of the Republic of Macedonia on annual basis, and 

2) Provisional rules for the allocation of available cross-border transmission capacity on the interconnections of the 

power system of the Republic of Macedonia on a monthly and weekly basis, approved by the Energy Regulatory 

Commission by Resolution no. 02-1154 / 1 from 01.09.2011 for approval of Provisional Rules for allocation of the 

available cross-border transmission capacity on the interconnections of the power system of the Republic of 

Macedonia on annual basis and Provisional Rules for allocation of the available cross-border transmission capacity of 

interconnections of power system Macedonia on monthly and weekly basis 

(2) The Auction Rules referred to in paragraph 1 of this Article, AD MEPSO is obliged to submit to the Energy 

Regulatory Commission within 60 days after entering into force of these Rules. 

 

Article 10 

 (1) These Rules shall enter into force following the day of their publication in the „Official Gazette of the 

Republic of Macedonia“. 
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