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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

1482. 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Северна  Македонија и член 36 став 1 од Законот 

за Владата на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 

37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 

196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр. 98/19),  Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 18 

април 2020 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА 

ПОМОШ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО 

КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД  КОРОНАВИРУСОТ 

COVID-19 

 

Член 1 

Со оваа уредба со законска сила се уредува форми-

рањето,  финансирањето, како и намената на средства-

та на Фондот за помош и поддршка за справување со 

кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19. 

 

Член 2 

Фондот за помош и поддршка за справување со 

кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 (во 

натамошниот текст: Фонд), се формира во рамки на Ге-

нералниот секретаријат на Владата на Република Се-

верна Македонија. 

За финансирање на Фондот се отвора сметка за до-

нација во рамките на Владата на Република Северна 

Македонија – Генерален секретаријат.  

 

Член 3 

Фондот се финансира од: 

1. Паричните средства-донации, донирани од при-

ватни физички и правни лица за помош и поддршка за 

справување со кризата предизвикана од Коронавирусот 

COVID-19 и 

2. Паричните средства од правни лица во сопстве-

ност на државата кои не се: буџетски корисници, еди-

ници на локалната самоуправа и Град Скопје и јавни 

претпријатија основани од единиците на локалната са-

моуправа и Градот Скопје, и тоа: 

- парични средства во износ од разликата од полни-

от износ од нето платата до 14.500 денари, согласно 

Уредбата со законска сила за определување на висина-

та на платата на избраните, именуваните и назначените 

лица во јавниот сектор и на вонредните и ополномош-

тени амбасадори и генерални конзули на Република 

Северна Македонија во странство за време на вонред-

ната состојба; 

- паричните паушали и паричните надоместоци кои 

нема да се исплатат, согласно Уредбата со законска си-

ла за ограничување на правото на исплата на парични-

те паушали и паричните надоместоци на претседатели-

те и членовите на одборите на директори, претседате-

лите и членовите на управни и надзорни одбори, прет-

седатели и членови на комисии, работни групи и сове-

тодавни и експертски тела формирани од државната и 

локалната власт и претседателите и членовите на сове-

тите на единиците на локалната самоуправа за време на 

вонредната состојба; 

- паричните додатоци и надоместоците на плата кои 

нема да се исплатат, согласно Уредбата со законска си-

ла за ограничување на исплата на додатоци и надомес-

тоци на плата за вработените во јавниот сектор за вре-

ме на вонредна состојба и 

- паричните надоместоци на лицата ангажирани по 

основ на склучен договор за дело кои нема да се испла-

тат, согласно Уредбата со законска сила за исплата на 

паричен надомест за лица ангажирани со договор за де-

ло во органите на државната власт, регулаторните тела, 

агенциите, државните комисии, правните лица во це-

лосна сопственост на државата, единиците на локална-

та самоуправа и Градот Скопје и правните лица осно-

вани од единиците на локалната самоуправа и Градот 

Скопје за време на вонредна состојба. 

 

Член 4 

Средствата од член 3 од оваа уредба со законска 

сила, се уплаќаат на сметката за донации од членот 2 

од оваа уредба со законска сила. 

 

Член  5 

Средствата собрани во Фондот, ќе се користат за 

финансиска поддршка на економските мерки за помош 

и поддршка на микро, малите, средните и големите 

претпријатија во надминување на економската криза 

предизвикана од Коронавирусот COVID-19. 

 

Член 6 

Владата на Република Северна Македонија донесу-

ва Одлука за начинот на уплата и исплата на средства 

од сметката за донација на Фондот за помош и под-

дршка за справување со кризата предизвикана од Коро-

навирусот COVID-19. 
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Член 7 

Ова уредба со законска сила влегува во сила со де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 44-3205/1   Претседател на Владата 

18 април 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1483. 

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

од Законот за енергетика* („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од 

Правилникот за лиценци („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на 16 април 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги ПОВЕР ОН 

ДОО увоз-извоз Скопје му се издава лиценца за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија е дадена во Прилог, кој-

што е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува 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. 12-25/20  

16 април 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

Прилог 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ПОВЕР ОН ДОО 

увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Февруарски По-

ход бр.34-1/14 Скопје-Аеродром, Република Северна 

Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 16 април 

2020 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата: 16 април 2030 

година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца: ЕЕ-

СНАБ-417-2020 

 

6. Единствен матичен број: 7419821 

 

7. Единствен даночен број: 4032020545112 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и на други учесници на па-

зарот на електрична енергија согласно член 100 од  За-

конот за енергетика. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата 

територија на Република Северна Македонија и стран-

ство. 
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11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори,  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот, 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија, 

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во 

однос на сигурноста и обемот на снабдувањето, 

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квали-

тет утврден во правилата за снабдување со електрична 

енергија, 

- обезбеди недискриминаторен третман на сите пот-

рошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечени-

те подрачја, 

- ги објави на својата веб страница општите услови 

на своите договори за снабдување со електрична енер-

гија за малите потрошувачи и домаќинствата, 

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и 

точни известувања за реалната потрошувачка и трошо-

ците за електрична енергија, за да можат да управуваат 

со својата потрошувачка, 

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен 

и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошу-

вачот, во рок не подолг од три недели од денот кога 

потрошувачот доставил барање за снабдување до нови-

от снабдувач со електрична енергија, 

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со 

електрична енергија, потрошувачот да добие конечно 

затворање на сметката во рок од шест недели од наста-

нувањето на промената на снабдувачот, 

- воспостави постапки за ефикасно решавање на 

приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, 

вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спо-

рови и обврска за враќање и/или компензација на сред-

ства кога е тоа оправдано, 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и резервираниот капацитет и регулира-

ните услуги од операторот на електропреносниот сис-

тем и/или операторите на електродистрибутивните сис-

теми, 

- доставува до операторот на електропреносниот 

систем податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачка на електрична енергија за своите потрошу-

вачи, неопходни за пресметка на дебалансите, 

- ги објавува општите статистички податоци пов-

рзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид 

заштитата на доверливоста, 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија, 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија, по 

нејзино барање и во определен рок, информации и из-

вештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Северна Македонија, 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија, 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите, 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за начинот и постапката за следење на  фун-

кционирањето на пазарите на енергија, 

- доставува известувања за сите околности, настани 

и промени кои што имаат или би можеле да имаат вли-

јание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- овозможи непосреден увид по барање на Регула-

торната комисија за енергетика и водни удлуги на Ре-

публика Северна Македонија, во целокупната докумен-

тација која што се однесува на вршењето на енергет-

ската дејност за која што е издадена лиценцата,  во сог-

ласност со Правилникот за лиценци, 

- ги почитува и да постапува согласно правилници-

те и другите прописи кои ги донесува или одобрува Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија врз основа на Законот 

за енергетика, 
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- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Северна Македонија, а 

особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста 

производство на електрична енергија, заштита на кон-

куренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето и 

заштита при работа. 

 

12. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната 

година да достави годишен извештај за финансиското 

и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавена и продадена количина на електрична 

енергија во текот на годината, 

2. годишна завршна сметка со сите прилози, 

3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 

4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 

 

13. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации при вршењето на 

енергетската дејност снабдување со електрична енер-

гија.  

 

14. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

15. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот 

за енергетика и Правилникот за лиценци.  

1484. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен 

весник на Република Северна Македонија” бр.96/19) и 

член 8 од Правилникот за формирање на највисоки ма-

лопродажни цени на одделни нафтени деривати и гори-

ва за транспорт (“Службен весник на Република Север-

на Македонија ” бр. 103/19, 212/19 и 98/20), Регулатор-

ната комисија за енергетика и водни услуги на Репуб-

лика Северна Македонија, на седницата одржана на 

21.4.2020 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
 52,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 54,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 46,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 34,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     19,123 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 
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- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 12,026 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 13,818 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 14,810 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 13,035 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   14,316 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-

шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за 

Еуросупер БС-95 е во износ од 5,630 денари/литар, за 

Еуросупер БС-98 е во износ од 5,533 денари/литар, за 

Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,396 денари/ли-

тар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,553 де-

нари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е 

во износ од 1,00 денар/килограм. 

 

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за фи-

нансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-

конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-

врдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати кои 

согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-

ниците утврдени со овој закон при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати и тоа: 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврз-

ниците согласно член 2-г и член 3 ставови (2) и (3) од 

Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата 

со законска сила за примена на Законот за акцизите* за 

време на вонредна состојба, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 24,692 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 24,692 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 18,121 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 9,136 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 

22.04.2020 година и истата ќе се објави во „Службен 

весник на Република Северна Македонија” и на веб-

страницата на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-1033/1  

21 април 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

1485. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 8 и 

член 37, став (8) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на ден 16.4.2020 донесе 
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П Р А В И Л А 

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ И ЗА 

 РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОВИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овие правила се уредуваат постапките и на-

чинот на коишто Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енерге-

тика) одлучува:  

1) по приговорите доставени од лица коишто бараат 

остварување на некое свое право утврдено во Законот 

за енергетика и во прописите и правилата донесени или 

одобрени од Регулаторната комисија за енергетика и   

2) за разрешување на спорови настанати од извршу-

вање на договорите помеѓу вршители на енергетски 

дејности, вршители на енергетски дејности и потрошу-

вачи, како и операторите на системи за пренос и дис-

трибуција и корисниците на тие системи, кога за тоа се 

договориле договорните страни. 

(2) Со овие правила се определуваат износот и на-

чинот на надоместување на трошоците во постапките 

од став (1) на овој член.    

 

II. ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИ 

 

Начела на постапката 

 

Член 2 

Во постапката за одлучување по приговори Регула-

торната комисија за енергетика ги применува начелата 

содржани во Законот за општата управна постапка. 

 

Странка во постапката за одлучување по приговор 

 

Член 3 

(1) Странка по чие барање е поведена постапката е:  

1) корисник на систем за пренос или дистрибуција 

на електрична енергија, природен гас или топлинска 

енергија,  

2) потрошувач кој што е снабдуван од снабдувач 

којшто има обврска за обезбедување на јавна или уни-

верзална услуга, како и од снабдувач во краен случај и  

3) вршител на енергетска дејност или потрошувач 

кој што има право да учествува на пазарот на соодве-

тен вид на енергија. 

(2) Странка против која е поведена постапката е 

вршител на регулирана енергетска дејност или врши-

тел на енергетска дејност којшто има обврска да обез-

беди јавна или универзална услуга.  

 

Приговор 

 

Член 4 

(1) Приговор е поднесок на странката од член 3 

став (1) од овие правила доставен до Регулаторната ко-

мисија за енергетика заради остварување на некое свое 

право утврдено во Законот за енергетика, како и во 

прописите и правилата донесени или одобрени од Регу-

латорната комисија за енергетика.   

(2) Приговорот се поднесува против:  

1) акт на оператор на систем за пренос или дистри-

буција на електрична енергија, природен гас и топлин-

ска енергија: 

- со кој се одбива пристапот, приклучувањето  на 

соодветниот систем,  

- со кој се утврдува износот на надоместокот и дру-

гите услови за приклучувањето, или 

- со кој се одбива барање за штета настаната поради 

ограничување или прекин на испораката на електрична 

енергија, природен гас и топлинска енергија, од и во 

соодветните системи,  

2) снабдувач којшто има обврска за обезбедување 

на јавна или универзална услуга, како и против снабду-

вач во краен случај во врска со:   

- квалитетот на услугата во снабдувањето,  

- ограничувањето или оневозможувањето на право-

то за промена на снабдувач, 

- пресметката на потрошената енергија како и изно-

сот на сметката, 

- акт со кој се одбива барање за престанување на 

снабдување со топлинска енергија, или 

- акт со кој се одбива барање за ослободување од 

обврската за плаќање на надоместокот за ангажирана 

топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за 

топлинска енергија, 

3) одлуката на операторот на соодветниот пазар на 

енергија за отфрлање или одбивање на барањето за ре-

гистрирање на пазарот на енергија, како и отфрлање 

или одбивање на барањето за стекнување на статус на 

балансно одговорна страна. 
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(3) Приговор се поднесува и кога вршител на енер-

гетска дејност од став (2) на овој член во пропишан рок 

нема да го донесе актот од став (2) точка 1) или одлука-

та од став (2) точка 3) на овој член, односно кога нема 

да постапи по поднесокот во однос на случаите од став 

(2) точка 2) на овој член. 

 

Содржина на приговорот 

 

Член 5 

(1) Странката го поднесува приговорот во писмена 

или електронска форма.   

(2) Приговорот содржи:  

1) Податоци за подносителот на приговорот (име и 

презиме и адреса на физичко лице, односно назив и се-

диште на правно лице впишани во Централен регистар 

на Република Северна Македонија) 

2) Податоци за актот или дејствието против кој се 

поднесува приговорот вклучително и датум на донесу-

вање на актот и датум на прием на актот од страна на 

подносителот на приговорот,  

3) Причина и цел за поднесување на приговорот, 

4) Докази, прилози и други податоци. 

(3) Приговорот во писмена форма треба да биде 

потпишан своерачно од странката, додека приговорот 

во електронска форма треба да биде потпишан со ква-

лификуван електронски потпис согласно прописот со 

кој се регулира електронскиот потпис. 

(4) Кон приговорот се поднесува актот против кој 

се поднесува приговорот или друг доказ дека подноси-

телот на приговорот ги искористил сите средства за ос-

тварување на своето право низ постапките воспоставе-

ни од вршителот на енергетската дејност против чиј 

акт се поднесува приговорот, освен во случаите од 

член 4 став (2) точка 2) и член 4 став (3) од  овие пра-

вила. 

(5) Приговорот треба да биде доволно јасен за да и 

овозможи на Регулаторната комисија за енергетика да 

го преземе бараното дејствие.  

 

Поднесување на приговорот 

 

Член 6 

(1) Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од 

денот на кој:  

1) странката го добила актот, или  

2) истекол пропишаниот рок во кој требал да биде 

донесен актот, или 

3) странката дознала за стореното дејствие, против 

коишто се поднесува приговорот. 

(2) Приговорот се поднесува во архивата на Регула-

торната комисија за енергетика, преку препорачана 

пошта или преку електронска пошта.  

(3) Ако приговорот се поднесува во електронска 

форма, придружната документација се доставува во 

скенирана форма.  

(4) Ден на прием на приговорот е денот на којшто: 

1) приговорот е примен во архивата на Регулатор-

ната комисија за енергетика, или 

2) означен на препорачаната пошта, или  

3) приговорот во електронска форма е внесен во ин-

формацискиот систем на Регулаторната комисија за 

енергетика. 

 

Комисија за постапување по приговор 

 

Член 7 

(1) По приговорот постапува соодветна комисија 

формирана со решение од Регулаторната комисија за 

енергетика (во понатамошниот текст: комисија), соста-

вена од пет члена.  

(2) Мандатот на комисијата е три години. 

(3) Три члена, од кои еден е претседател на комиси-

јата се именуваат од членовите на Регулаторната коми-

сија за енергетика, а другите два члена се именуваат од 

вработените во стручната служба на Регулаторната ко-

мисија за енергетика.  

(4) Претседателот на Регулаторната комисија за 

енергетика назначува секретар на комисијата од редот 

на вработените во стручната служба, кој што ги врши 

административно-техничките работи за потребите на 

комисијата. 

(5) Член на комисија, по негово барање или по ба-

рање на странка, се иззема во постапувањето по опре-

делен приговор, ако се утврди дека има личен интерес, 

и/или семеен или деловен однос со една од страните во 

спорот, или ако постојат околности кои даваат повод за 

оправдано сомневање во неговата непристрасност или 

независност. 

(6) Член на комисија  штом дознае дека постои не-

која од причините за изземање од став (5) на овој член, 

ја прекинува работата врз тој предмет и за тоа го извес-

тува претседателот на Регулаторната комисија за енер-

гетика. 
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(7) Странката поднесува барање за изземање на 

член на комисија, веднаш штом дознае дека постои не-

која причина за изземање од став (5) на овој член, а нај-

доцна до донесување на решението по приговорот. 

(8) Претседателот на Регулаторната комисија за 

енергетика одлучува по барањето за изземање и во слу-

чај на усвојување на барањето ја определува замената 

за членот на комисијата кој побарал или за кого е поба-

рано изземање. 

(9) Комисијата изготвува предлог решение за кое се 

одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на 

членови на комисијата.  

 

Постапување по приговорот 

 

Член 8 

(1) Комисијата го разгледува приговорот и доколку 

утврди дека е навремен, дозволен и целосен, во рок од 

седум дена од приемот на приговорот во Регулаторната 

комисија за енергетика го доставува приговорот и 

придружната документација до странката против која е 

поведена постапката. 

(2) Ако странката против која е поведена поста-

пката во рок од седум дена од приемот на приговорот и 

придружната документација не се произнесе по приго-

ворот, комисијата ја води постапката и ја утврдува фак-

тичката состојба врз основа на доставените докази и 

податоци содржани во приговорот и придружната до-

кументација.  

(3) Доколку комисијата по разгледување на приго-

ворот и пропратната документација утврди дека истата 

не е целосна, односно не ги содржи елементите од член 

5 став (2) од овие правила, му доставува известување 

на странката  за дополнување или појаснување на ис-

тиот. Странката треба во рок од 15 дена од денот на 

доставувањето на известувањето да постапи согласно 

истото. 

 

Постапување по ненавремен, недопуштен и  

нецелосен приговор 

 

Член 9 

(1) Комисијата и предлага на Регулаторната коми-

сија за енергетика со решение да го отфрли приговорот 

ако при разгледувањето утврди дека приговорот е:  

1) ненавремен, односно не е доставен во рокот ут-

врден во член 6 став (1) од овие правила; 

2) недопуштен, односно предметот на приговорот 

не се однесува на акт или дејствие во врска со праша-

њата наведени во член 4 став (2) од овие правила, или е 

поднесен од страна на неовластено лице или подноси-

телот на приговорот не доставил акт против кој се под-

несува приговорот или друг доказ дека ги искористил 

сите средства за остварување на своето право низ по-

стапките воспоставени од странката против која е пове-

дена постапката и 

3) нецелосен, односно не ги содржи елементите од 

член 5 став (2) од овие правила или не е јасен, а откако 

се утврди дека подносителот не постапил согласно из-

вестувањето со кое бил упатен во рок од 15 дена од де-

нот на приемот на известувањето да го дополни или 

појасни приговорот. 

(2) Ако приговорот се однесува на прашања за кои 

Регулаторната комисија за енергетика не е надлежна да 

постапува, во решението со кое се отфрла приговорот 

како недопуштен, странката се упатува на надлежен 

орган.  

(3) Решението за отфрлање на приговорот донесено 

од Регулаторната комисија за енергетика е конечно и 

против него може да се поведе управен спор. 

 

Седница на комисијата 

 

Член 10 

(1) Комисијата работи и ја спроведува постапката 

на седница која што ја свикува и со неа раководи прет-

седателот на комисијата.  

(2) Седницата на комисијата се одржува во рок од 

15 дена од истекот на рокот од член 8 став (2) од овие 

правила.   

(3) Комисијата одлучува врз основа на доставени 

писмени докази и други податоци потребни за утврду-

вање на фактичката состојба.  

(4) Ако комисијата во текот на постапката оцени 

дека е потребно заради правилно утврдување на фак-

тичката состојба да се достават дополнителни докази и 

факти, ќе ги задолжи странките во рок од десет дена да 

ги достават дополнителните докази и факти. 

(5) Заради правилно утврдување на фактичката сос-

тојба, комисијата може, по претходно известување до 

странките, да изврши увид во просториите, построј-
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ките, уредите, инсталациите и документацијата на 

странките наведени во приговорот, а странките се 

должни да го овозможат и да не го попречуваат увидот. 

За утврдената состојба од увидот се изготвува запис-

ник.    

(6) Секретарот води записник за текот на седниците 

на комисијата кој што го потпишуваат претседателот и 

членовите на комисијата и секретарот, а во кој особено 

се наведува: 

1) време и место на одржување на седницата,  

2) имиња на членовите на комисијата,  

3) имињата, односно називот на странките,  

4) податоци за предметот на одлучување, и 

5) изјавите на странките, сведоците и вештаците 

кои учествуваат во усната расправа, како и други пода-

тоци поврзани со текот на постапката.   

 

Усна расправа 

 

Член 11 

(1) Ако врз основа на приговорот, како и доказите и 

придружната документација поднесена кон пригово-

рот, комисијата утврди дека не може целосно да се ут-

врди фактичката состојба, комисијата  може да одлучи 

да одржи седница на којашто ќе се одржи усна распра-

ва заради изведување на докази, односно заради усно 

расправање по предметот на спорот, за што ги повику-

ва страните на спорот за учество.    

(2) На седницата на комисијата на која се води усна 

расправа во врска со предметот на спорот, претседате-

лот и членовите на комисијата може да поставуваат 

прашања во врска со појаснување на наводите содржа-

ни во поднесените докази, а странките на спорот се 

произнесуваат, односно даваат свои мислења и предло-

зи по доставените докази во спорот.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика може, по 

предлог на комисијата, на седницата на комисијата на 

која се води усна расправа да повика и овластени прет-

ставници на државни органи, јавни установи, трговски 

друштва и јавни претпријатија ако оцени дека тие суб-

јекти располагаат со докази или сознанија од суштин-

ско значење за одлучување по приговорот, или преку 

искажување на свои ставови и мислења можат да при-

донесат за утврдување на фактичката состојба.  

(4) За усната расправа се составува записник кој го 

потпишуваат претседателот на комисијата и странките, 

односно полномошниците на странките. Записникот се 

изготвува во три примерока, од кои по еден потпишан 

примерок од записникот им се дава на странките. 

Вештаци 

 

Член 12 

(1) Регулаторната комисија за енергетика, по пред-

лог од комисијата или од странка, може да назначи ед-

но или повеќе лица коишто имаат лиценца за вештаче-

ње од редот на вештаците запишани во Регистарот на 

вештаци. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако тро-

шоците за вештачењето што треба да се изврши по ба-

рање од комисијата се несразмерно високи според зна-

чењето или вредноста на предметот, по приговорот се 

одлучува врз основа на други доказни средства. 

(3) Вештакот поднесува наод за фактите и мислење 

за одредени прашања во врска со приговорот коишто 

ги определува Регулаторната комисија за енергетика 

или странката. 

(4) По барање од комисијата или од странка, вешта-

кот, по поднесувањето на наодот и/или мислењето, 

учествува на седницата на комисијата на која се води 

усна расправа и одговара на прашања поставени од 

членовите на комисијата или странките во врска со на-

водите содржани во наодот и/или мислењето. 

(5) Трошоците за вештакот се определуваат според 

висината на предметот на спорот и за реално направе-

ните трошоци во врска со неговата работа во соглас-

ност со прописот со којшто се утврдува наградата за 

вештите лица.  

 

Трошоци на постапката 

 

Член 13 

(1) Страните во постапката сами ги сносат трошо-

ците предизвикани со своите дејствија.  

(2) Трошоците за работењето на комисијата во по-

стапката вклучувајќи го и вештачењето по предлог на 

комисијата, се на товар на Регулаторната комисија за 

енергетика. 

 

Порамнување 

 

Член 14 

(1) Во текот на постапката комисијата настојува 

странките да се порамнат целосно или во одделни 

спорни прашања. 
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(2) Во постапката за порамнување комисијата вни-

мава порамнувањата да бидат секогаш јасно и прециз-

но определени и да не бидат на штета на јавниот инте-

рес, или на правниот интерес на трети лица, во спро-

тивно Регулаторната комисија за енергетика нема да го 

дозволи порамнувањето. 

(3) Порамнувањето е склучено кога странките ќе го 

потпишат записникот за порамнување што го составу-

ва комисијата. 

(4) Записникот за порамнување се изготвува во три 

примерока од кои по еден за секоја од странките и еден 

за Регулаторната комисија за енергетика.  

(5) Порамнувањето има сила на извршен управен 

акт донесен во постапката. 
 

Донесување на решение по приговор 

 

Член 15 

(1) Во рок од најдоцна 50 дена од денот на приемот 

на приговорот со сите списи комисијата изготвува 

предлог решение по приговорот и го доставува до Ре-

гулаторната комисија за енергетика.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика го донесу-

ва решението по приговорот во рок од седум дена по 

приемот на предлогот решение по приговорот.  

(3) При донесувањето на решението по приговорот, 

Регулаторната комисија за енергетика ги има предвид и 

изјавите на странките, сведоците и вештаци кои учес-

твувале во усната расправа од член 11 од овие правила, 

како и утврдената состојба при увидот од член 10 став 

(5) од овие правила, наведени во соодветните запис-

ници.    

(4) Решението по приговорот влегува во сила со де-

нот на донесувањето.  

(5) По еден примерок од решението по приговорот 

се доставува до странките.  

(6) Решението по приговорот е конечно и против 

него може да се поведе управен спор. Поведувањето на 

управниот спор не го одлага извршувањето на решени-

ето.  

(7) Регулаторната комисија за енергетика го објаву-

ва решението по приговорот на својата веб-страница.  

 

III. ПОСТАПУВАЊЕ ПО СПОРОВИ 

 

Поведување на постапка 

 

Член 16 

Регулаторната комисија за енергетика поведува по-

стапка за разрешување на спорови настанати од из-

вршување на договорите помеѓу вршители на енергет-

ски дејности, вршители на енергетски дејности и пот-

рошувачи, како и операторите на системи за пренос и 

дистрибуција и корисниците на тие системи, кога за 

тоа се договориле договорните страни. 

 

Поднесување на барање 

 

Член 17 

(1) Постапката за разрешување на спорови од член 

16 на овие правила се поведува по поднесено барање  

за одлучување по спорот поднесено од страна на дого-

ворните страни (во натамошниот текст: барање).  

(2) Барањето треба особено да содржи: 

1) Податоци за подносителот на барањето, вклучи-

телно и податоци за контакт,  

2) Копија од договорот или арбитражна спогодба од 

која може да се утврди дека договорните страни се сог-

ласни спорот да се разреши од страна на Регулаторната 

комисија за енергетика, во согласност со овие правила,  

3) Опис на спорот и фактичката состојба, како и 

правниот основ на коишто е засновано тужбеното бара-

ње и документи и други докази на коишто барателот го 

засновува главното и споредните тужбени барања, 

4) Вредност на предметот на спорот,  

5) Произнесување за јавност во постапката и 

6) Барање за одржување на усна расправа.   

(3) Барањето, како и доказите и придружната доку-

ментација се доставуваат во три примерока од кои два 

за Регулаторната комисија за енергетика,  а еден за ту-

жената страна. 

(4) Барањето се поднесува во рок од 60 дена од нас-

танување на спорот во архивата на Регулаторната ко-

мисија за енергетика, преку препорачана пошта или 

преку електронска пошта.  

(5) Ако барањето се поднесува во електронска 

форма, пропратната документација се доставува во ске-

нирана форма.  

(6) Ден на прием на барањето е: 

- денот на којшто барањето е доставено во архивата 

на Регулаторната комисија за енергетика, или 

- денот означен на препорачаната пратка или 

- денот на којшто барањето во електронска форма 

влегло во информацискиот систем на Регулаторната 

комисија за енергетика. 
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Работа на Комисијата 

 

Член 18 

(1) По поднесеното барање постапува комисијата 

од член 7 на овие правила. 

(2) Комисијата го разгледува барањето и пропрат-

ната документација и доколку утврди дека е непотпол-

но го задолжува барателот да го доуреди во рок од 

осум дена од приемот на известувањето. 

(3)  Ако барателот во рокот од став (2) од овој член 

не го доуреди барањето, комисијата и предлага на Ре-

гулаторната комисија за енергетика со решение да го 

отфрли барањето. 

 

Одлучување за надлежност по спорот 

 

Член 19 

(1) Регулаторната комисијата за енергетика, на 

предлог на комисијата, во рок од 15 дена од приемот на 

уредното барање донесува решение со кое се произне-

сува дали спорот може да се разреши во рамките на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, односно дали е 

надлежна за одлучување по спорот.  

(2) Решението од став (1) на овој член се доставува 

до подносителот на барањето. 

(3) Во случај кога Регулаторната комисија за енер-

гетика ќе донесе решение со кое ќе се огласи за ненад-

лежна за постапување по барањето за одлучување по 

спорот, страните во спорот своите права може да ги ос-

тварат во судска или друга постапка. 

 

Доставување на барањето до тужениот 

 

Член 20 

(1) Доколку согласно член 19 став (1) од овие пра-

вила Регулаторната комисијата за енергетика се произ-

несе за надлежна за решавање за спорот, комисијата во 

рок од три работни дена го доставува барањето до ту-

жениот, со барање во рок од 15 дена од приемот да 

поднесе одговор на барањето. 

(2) Покрај податоците за тужениот, одговорот на 

барањето треба да содржи: 

1) Изјаснување на тужениот во врска со барањата 

на тужителот, фактичката состојба и правниот основ на 

коишто тужениот ја заснова својата одбрана,  

2) Документи и докази со кои се потврдуваат наво-

дите во изјаснувањето од точка 1) на овој став, 

3) Изјаснување во однос на вредноста на спорот оп-

ределена во барањето, 

4) Произнесување за јавност во постапката и 

5) Произнесување по барањето на тужителот за од-

ржување на усна расправа.  

(3) Тужениот го доставува одговорот на барањето 

истовремено до Регулаторната комисија за енергетика 

и барателот.  

 

Постапување со барањето и негово надополнување 

 

Член 21 

Барањето и одговорот на барањето може да бидат 

менувани и дополнувани од страните во спорот во те-

кот на постапката, освен ако Регулаторната комисија за 

енергетика не оцени дека тоа е нецелисходно и дека со 

тоа се одолговлекува постапката. 

 

Авансно плаќање на трошоците 

 

Член 22 

(1) Регулаторната комисија за енергетика, носи ре-

шение со кое го определува износот којшто страните 

во спорот треба да го уплатат како аванс за трошоците 

на постапката во рок од осум дена од приемот на реше-

нието.  

(2) Износот на авансот за трошоците на постапката 

треба да биде соодветен на предвидената висина на 

трошоците определени согласно член 28 од овие пра-

вила и се уплатува на сметка на Регулаторната комиси-

ја за енергетика, при што секоја од страните плаќа по 

една половина од износот. 

(3) Доколку во текот на постапката дојде до зголе-

мување на вредноста на предметот на спорот или упла-

тениот аванс не е доволен за покривање на материјал-

ните трошоци, Регулаторната комисија за енергетика, 

може да одлучи странките да платат дополнителен 

аванс. 

(4) Ако една од страните во спорот во определниот 

рок не го уплати авансот или дополнителниот аванс, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе побара од 

другата страна да го изврши тоа плаќање во определен 

рок, а ако и другата страна не го изврши бараното пла-

ќање, Регулаторната комисија за енергетика, носи од-

лука за престанување на постапката. 

(5) Ако едната страна го извршила плаќањето на 

авансот на место од другата страна, по барање на стра-

ната што го уплатила авансот, Регулаторната комисија 

за енергетика носи решение со кое ја задолжува друга-

та страна да го надомести авансот платен во нејзино 

име.  
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(6) По завршувањето на постапката неискористени-

от дел од авансот се враќа на страните во спорот.   

  

Изведување на докази 

 

Член 23 

(1) Комисијата одлучува кои докази треба да се из-

ведат заради утврдување на фактичката состојба и се 

од значење за донесување на одлуката. 

(2) Страните во спорот се должни да соработуваат 

во изведувањето на доказите и да ги извршуваат сите 

дејствија кои што од нив ги бара комисијата. 

(3) Комисијата, или страна во спорот, по претходно 

одобрение од комисијата so заклучок може да побара 

правна помош од надлежен суд на Република Северна 

Македонија (замолен суд), заради изведување на од-

делни докази, коишто комисијата не е во можност са-

мата да ги изведе. 

(4) Ако страната во спорот, којашто од комисијата е 

уредно повикана да достави документи и други докази, 

не ги достави бараните докази и документи, комисијата 

донесува одлука врз основа на доказите и документите 

со коишто располага.  

(5) Страна во спорот може да поднесе барање за из-

ведување на доказ, при што ќе го надомести трошокот 

за изведување на доказот, определен од комисијата 

според реалните трошоци за изведување на доказот. 

(6) Комисијата со заклучок  ќе го отфрли барањето 

од став (5), на овој член ако надоместокот на трошокот 

не е уплатен во рокот определен од комисијата.   

 

Усна расправа 

 

Член 24 

(1) Во текот на постапката комисијата може по ба-

рање на страна во спорот да организира усна расправа 

на која се сослушуваат страните во спорот, се изведу-

ваат докази и се сослушуваат сведоци. 

(2) Комисијата нема да организира усна расправа 

ако една од страните во спорот бара одржување на усна 

расправа, а и двете страни претходно се изјасниле дека 

нема да бараат усна расправа. 

(3) Во случајот од став (2) од овој член, комисијата 

одлучува врз основа на доказите и документацијата со 

која располага.  

(4) По барање од страна во спорот комисијата може 

да го одложи одржувањето на усната расправа за пери-

од не подолг од 15 дена од денот кога требала да се од-

ржи, ако оцени дека тоа е оправдано и дека нема да ја 

одолговлечи постапката.   

(5) На почетокот на усната расправа барателот ги 

изнесува фактите врз кои го темели барањето и ги об-

јаснува причините за покренување на постапката, а по-

тоа на страната во спорот му се дава можност во непре-

чено излагање да се изјасни за сите околности на негов 

товар и да ги изнесе сите факти што и служат за од-

брана.  

(6) Во текот на усната расправа двете страни во 

спорот имаат право да предлагаат сведоци и докази за 

кои сметаат дека се од значење за решавањето на спо-

рот.  

(7) Известувањата за сведоците што треба да се по-

викаат за да сведочат се доставуваат до другата страна 

во спорот и до комисијата во рок од два работни дена 

пред денот на одржувањето на усната расправа.   

(8) Комисијата ја одржува усната расправа и без 

присуство на страна во спорот, којашто претходно би-

ла уредно поканета да присуствува лично или преку 

свој правен застапник.  

(9) Доколку на седницата на која се сослушуваат 

страните не присуствува барателот и притоа не го оп-

равда своето неприсуство, се смета дека барањето е 

повлечено.   

(10) За усната расправа се води записник кој што го 

потпишуваат претседателот и членовите на комисијата, 

секретарот и страните во спорот, односно нивните зас-

тапници. 

(11)  Одбивањето на страна во спорот да го потпи-

ше записникот се внесува во записникот, заедно со 

причините за одбивањето, кои комисијата ги има пред-

вид при донесувањето на одлуката. 

 

Вештаци  и порамнување 

 

Член 25 

При спроведувањето на постапката за решавање на 

спорови Комисијата по однос на прашањата за корис-

тење на вештаци и спроведување на порамнувањето со-

одветно ги применува одредбите на членовите 12  и 14 

од овие правила. 
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Привремена мерка 

 

Член 26 

(1) Комисијата може на барање на една од страните, 

да донесе одлука за изрекување на привремена мерка 

за обезбедување со која на другата страна и наложува 

да преземе одредено дејствие кое што комисијата го 

смета за потребно.  

(2) Барањето и одлуката од став (1) од овој член, ко-

мисијата ги доставува до страната на којашто се одне-

сува привремената мерка и ѝ определува рок од три ра-

ботни дена за произнесување по одлуката.  

(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако ко-

мисијата оцени дека обезбедувањето на привремената 

мерка е неопходно и треба итно да се спроведе, може 

да и наложи на страната во спорот на која што се одне-

сува барањето за привремена мерка да го обезбеди из-

вршувањето на мерката пред да и го определи рокот за 

произнесување по одлуката за привремена мерка. 

(4) По добивањето на произнесувањето од став (2) 

од овој член, комисијата, во согласност со наводите 

содржани во добиеното произнесување може да ја из-

мени одлуката за привремена мерка. 

(5) Страната во спорот е должна да ја спроведе без 

одлагање привремената мерка. 

(6) Ако страната на која се однесува привремената 

мерка не се согласи доброволно да ја изврши мерката, 

страната на чијшто предлог таа мерка е наложена може 

да се обрати до надлежниот суд заради нејзино присил-

но спроведување. 

 

Завршување на постапката 

 

Член 27 

(1) Постапката за решавање на спор се завршува со 

донесување на конечна одлука со која се одлучува за 

суштината на спорот или со заклучок за завршување на 

постапката. 

(2) Комисијата донесува заклучок за завршување на 

постапката ако:  

1) една од страните во спорот доставила до комиси-

јата известување дека се откажува од постапката, освен 

ако другата страна приговори на тоа, а комисијата оце-

ни дека другата страна има оправдан интерес да се до-

несе одлуката; 

2) страната на спорот не присуствувала на усната 

расправа на која била уредно поканета, а при тоа не го 

оправдала своето отсуство, 

3) страните ја известиле комисијата дека се догово-

риле за завршување на постапката, или 

4) комисијата оцени дека продолжувањето на по-

стапката, од кои било причини станало непотребно или 

невозможно. 

(3) Известувањето од став (2) точки 1) и 3) на овој 

член не ги ослободува страните во спорот од обврската 

да ги платат трошоците на постапката и не им овозмо-

жува право на поврат за трошоците што ги платиле до 

денот на доставувањето на известувањето. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика со реше-

ние го потврдува заклучокот за завршување на поста-

пката, којшто е составен дел на решението.  

 

Трошоци на постапката 

 

Член 28 

(1) Регулаторната комисија за енергетика со реше-

ние донесено на предлог од комисијата го определува 

износот на трошоците на постапката којшто страните 

во спорот треба да го уплатат.  

(2) Ако со договорот или арбитражната спогодба 

страните во спорот не се договориле за начинот на ре-

гулирање на трошоците на постапката, тогаш начинот 

го определува комисијата во предлогот од став (1) на 

овој член по слободна оцена, земајќи ги предвид сите 

околности на случајот, а посебно исходот на поста-

пката. 

(3) Трошоците за постапката се изразуваат во евра, 

а се исплатуваат во денарска противвредност според 

средниот курс на Народната Банка на Република Се-

верна Македонија на денот на донесувањето на реше-

нието од член 29 став (3) од овие правила. 

(4) Трошоците на постапката се состојат од: 

1) трошоци на постапката пред замолен суд, 

2) материјални трошоци за изведување на доказите 

коишто се определуваат во висина на реално направе-

ните трошоци, 

3) надоместок и награда за вештачења, определени 

во согласност со прописот со кој се уредува начинот за 

пресметување на наградата и надоместокот за вештаче-

ње и 

4) трошоци за застапување.  

 

Одлука 

 

Член 29 

(1) Комисијата ја донесува одлуката со која се одлу-

чува за суштината на спорот во рок од 15 дена од денот 

на завршувањето на последното процесно дејствие во 

постапката. 
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(2) Одлуката се смета за донесена ако е потпишана 

од сите членовите на Комисијата, а ако не е потпишана 

од сите членови на Комисијата во образложението се 

наведуваат причините зошто одлуката не е потпишана 

од сите членови.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика со реше-

ние ја потврдува донесената одлука, којашто е составен 

дел на решението.  

(4) Решението од став (3) на овој член кон страните 

во спорот има сила на правосилна судска пресуда од 

денот на доставувањето до страните во спорот соглас-

но член 30 став (4) од овие правила. 

(5) Одлуката на комисијата претставува извршна 

исправа ако страните во спорот со договорот или со ар-

битражната спогодба така се договориле. 

 

Форма и содржина на одлуката и доставување на 

решението 

 

Член 30 

(1) Одлуката на комисијата се донесува во писмена 

форма и содржи:  

1) вовед кој содржи: назив на комисијата, име и 

презиме на претседателот и на членовите на комиси-

јата, назив и седиште на страните во спорот и на  нив-

ните  застапници  и  полномошници,  кратко означува-

ње на предметот на спорот и денот на донесувањето на 

одлуката, 

2) изрека во која на разбирлив и недвосмислен на-

чин се содржи одлуката на комисијата за усвојување 

или одбивање на одделни барања што се однесуваат на 

главната работа и на споредните барања, 

3) образложение во кое комисијата ги изложува: ба-

рањата на страните во спорот и нивните наводи за фак-

тите врз кои се засноваат тие барања, доказите, реши-

телните факти што ги утврдил, како и прописите врз 

кои судот ја засновал одлуката. 

(2) Во одлуката од став (1) на овој член се наведува-

ат износот и распределбата на трошоците, како и начи-

нот на нивното плаќање.  

(3) По донесувањето на решението од член 29 став 

(3) од овие правила, на секоја од страните во спорот им 

се доставува по еден примерок.  

(4) Ако страните поинаку не се договориле, Регула-

торната комисија за енергетика го доставува решение-

то од член 29 став (3) од овие правила до страните во 

спорот по препорачана пошта.  

(5) Ако страните во спорот се согласат, решението 

од член 29 став (3) од овие правила се објавува на веб 

страницата на Регулаторната комисија за енергетика. 

 

Исправка на одлука 

 

Член 31 

(1) Ако страните во спорот поинаку не се догово-

риле, во рок од 30 дена од приемот на решението од 

член 29 став (3) од овие правила, секоја страна во спо-

рот со известување до другата страна може да бара од 

комисијата исправка на пресметковна, писарска, печат-

на или друга грешка од слична природа во одлуката, 

(2) Ако комисијата оцени дека барањето е оправда-

но ќе ја исправи одлуката.  

(3) Комисијата може да ја исправи секоја грешка 

наведена во став (1) на овој член по сопствена иниција-

тива во рок од 30 дена од денот на донесувањето на од-

луката. 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Преодни одредби 

 

Член 32 

  

Постапките за одлучување по спорови започнати 

пред влегувањето во сила на овие правила ќе се зав-

ршат според одредбите од Правилникот за начинот, ус-

ловите и постапката за одлучување по споровите и ви-

сината на оправданите надоместоци за трошоците нас-

танати во постапката („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/12). 

 

Завршни одредби 

 

Член 33 

Со денот на влегувањето во сила на овие правила 

престанува да важи Правилникот за начинот, условите 

и постапката за одлучување по споровите и висината 

на оправданите надоместоци за трошоците настанати 

во постапката („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 24/12). 

 

Член 34 

Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-1017/1  

16 април 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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