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3428. Уредба за изменување на Уредбата за 

начинот и постапката на отуѓување, 
давање под долготраен закуп и кра-
ткотраен закуп, на градежно земјиште 
сопственост на Република Македони-
ја, со јавно наддавање, по пат на при-
бирање на понуди и со непосредна 
спогодба, висината на трошоците на 
постапката за отуѓувањето и давање-
то под закуп, како и висината на це-
ната на земјиштето и на закупнината.. 2

3429. Одлука за утврдување плата и надо-
месток за изнајмување на стан за 
шефот на мисијата на ОБСЕ во 
Ашгабад, Туркменистан, амбасадорот 
Арсим Зеколи…………………………. 2

3430. Одлука за издвојување и организи-
рање во посебно трговско друштво на 
дел од Јавното претпријатие „Стреже-
во“ Битола  …………………………… 3

3431. Одлука за давање согласност на Ста-
тутарната одлука за измена и допол-
нување на Статутот на Агенцијата за 
државни патишта…………………… 3

3432. Одлука за давање согласност на Про-
грамата за изменување на Годишната 
инвестициона програма на ЈПВ „Ли-
сиче“ – Велес за 2009 година………... 3

 Стр. 
3433. Одлука за давање согласност на Ре-

шението за отстапување на одземен 
предмет со правосилна Одлука на 
Министерството за одбрана………….. 3

3434. Одлука за давање согласност на Ре-
шението за отстапување на одземени 
предмети со правосилна одлука, на 
Службата за општи и заеднички рабо-
ти на Влада на Република Македонија 4

3435. Одлука за распишување на јавен кон-
курс за давање на дивечот во лови-
штата на користење по пат на конце-
сија во ловниот реон Скопје…………. 4

3436. Одлука за давање на трајно користе-
ње на движни ствари на Управата за 
заштита на културното наследство….. 5

3437. Одлука за изменување на Одлуката 
за давање под закуп на недвижна 
ствар со непосредна спогодба на уста-
новата за култура „Детскиот театар-
ски центар“ – Скопје…………………. 5

3438. Одлука за испраќање на припадници 
на Армијата на Република Македони-
ја за учество во вежбовна активност 
на четвртата Француска воздухоплов-
на бригада за воздухопловна обука во 
Република Франција 5
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 Стр. 
3439. Одлука за изменување на Одлуката 

за висината на инсталираната моќ-
ност на постројката за стекнување на 
статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија……….. 5

3440. Одлука за основање на Јавна здрав-
ствена установа - Градска општа бол-
ница „8-ми Септември“ -  Скопје 6

3441. Одлука за давање согласност на Го-
дишната сметка за 2008 година на ЈП  
за стопанисување со пасишта - Скопје 6

3442. Програма за изменување на Програ-
мата за инвестиционо одржување на 
резиденцијалните и репрезентативни-
те објекти и службени простории на 
органите на државната управа во 2009 
година…………………………………. 7

3443. Деловник за изменување и дополну-
вање на Деловникот за работа на Вла-
дата на Република Македонија………. 7

3444. Решение за огласување ништовно Ре-
шение за конверзија на податоците од 
катастар на земјиште во катастар на 
недвижности........................................... 8

3445. Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 8

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3428. 
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за градежно 

земјиште („Службен весник на Република Македонија 
бр.82/08 и 143/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.12.2009 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕ 
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН 
ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВ-
НО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИ-
СИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА 
ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КА-
КО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО  

И НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, 

давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на пону-
ди и со непосредна спогодба, висината на трошоците 
на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, ка-
ко и висината на цената на земјиштето и на закупнина-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
147/2008, 71/2009 и 146/2009), во членот 32 став 2 се 
менува и гласи: 

„Во рок од 6 месеци од извршена солемнизација на 
договорот каде предмет на истиот е градежна парцела 
со површина до 5.000 м2, односно во рок од 9 месеци 
од извршена солемнизација на договорот каде предмет 
на истиот е градежна парцела со површина над 5.000 
м2, купувачот на градежното земјиште прибавува одо-
брение за изградба на предвидениот објект од надлеж-
ниот орган“.  

 Стр. 
 
3446. 

Решение за стапување во примена на 
востановен катастар на недвижности.. 8

3447. Правилник за услови за снабдување 
со електрична енергија.......................... 8

3448. Правилник за видовите на обуки и 
содржината на програмата за обука на 
одговорните лица за радијациона 
заштита и на лицата кои работат  со 
извори на јонизирачко зрачење........... 21

3449. Правилник за критериуми за иззема-
ње на извор на јонизирачко зрачење и 
исклучување на изложеност на дефи-
ниран извор од контрола....................... 28

3450. Правилник за категоризација на из-
вори на јонизирачко зрачење и за ка-
тегоризација на радиоактивен и нук-
леарен материјал.................................... 41

3451. Правилник за категоризација на ра-
дијациони и нуклеарни закани............. 46

3452. Правилник за максимално дозволени 
граници на испуштање на радиоак-
тивни материи во животната средина, 
начин на вршење мониторинг, водење 
евиденција и поднесување извештаи... 47

 Огласен дел........................................... 1-8
 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр.19-6726/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3429. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија", број 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПЛАТА И НАДОМЕСТОК ЗА 
ИЗНАЈМУВАЊЕ НА СТАН ЗА ШЕФОТ НА МИСИ-
ЈАТА НА ОБСЕ ВО АШГАБАД, ТУРКМЕНИСТАН,  

АМБАСАДОРОТ АРСИМ ЗЕКОЛИ 
 

Член 1 
На г-дин Арсим Зеколи, шеф на Мисијата на ОБСЕ 

во Ашгабад, Туркменистан му се утврдува плата и на-
доместок за изнајмување на стан и резиденција и тоа: 

- Месечна  нето плата  во  износ  183. 304 (сто осум-
десет и три илјади триста и четири денари),  за период 
од 1 година, почнувајќи од 10 февруари 2010 г. 

- надоместок за изнајмување на стан за резиденција 
согласно договор за изнајмување, во висина од 1300 
(илјада и триста) евра во денарска противредност. 

 
Член 2 

Министерството за надворешни работи да ги спро-
веде исплатите од член 1 на оваа одлука. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија." 

 
     Бр. 168/1                    Заменик на претседателот  

29 декември 2009 година   на Владата на Република 
      Скопје                                  Македонија,  

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

3430. 
Врз основа на член 4-а од Законот за јавните прет-

пријатија  („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.12.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО ПО-
СЕБНО ТРГОВСКО ДРУШТВО НА ДЕЛ ОД ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА   

 
Член 1 

Од Јавното претпријатие „Стрежево“ Битола се изд-
војува делот во кој се обавува дејноста угостителство и 
туризам, што не претставува дејност која со закон е 
утврдена како дејност од јавен интерес и од така издво-
ениот дел со основачки влог од 1.401.924,00 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
Банка на Република Македонија на денот на уплатата, 
од средствата на јавното претпријатие, се основа ДОО-
ЕЛ Зимско Летен Туристички Центар „Ниже Поле“ с. 
Ниже Поле-Битола. 

 
Член 2 

Се задолжува Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие со одлука да определи кои дејности ќе ги врши 
новооснованото друштво, како и бројот и списокот на 
вработените во Јавното претпријатие кои ќе преминат 
во новооснованото друштво и да го определи изворот 
на средствата од кои ќе се обезбедат средствата од 
1.401.924,00 евра, во денарска противвредност, кои ќе 
бидат основачки влог на друштвото. 

 
Член 3 

Врз основа на оваа одлука ќе се изготви Предлог-
одлука за основање на друштвото, изјава за основање 
на друштвото, решение за именување на управител и 
надзорен одбор на друштвото и други потребни акти 
согласно Законот за трговските друштва. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-3500/1                    Заменик на претседателот  

29 декември 2009 година    на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија,              

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

3431. 
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29.12.2009 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за измена и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за државни патишта бр.02-4856/17 од 
16.12.2009 година, донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата за државни патишта, на седницата, одржана 
на 16.12.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-5737/1                Заменик на претседателот  

29 декември 2009 година     на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија,              

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

3432. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИ-
ЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС  

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Годишната инвестициона програма 
на ЈПВ „Лисиче“ – Велес за 2009 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, под бр.01-
3/16 од 25.12.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.19-5750/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3433. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Министерството за одбрана Бр.03-617/6 од 
07.12.2009 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр.19-6314/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3434. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА, НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука, на Службата за општи и заеднички работи на 
Влада на Република Македонија бр. 03-118/5 од 
7.12.2009 година. 

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
  Бр.19-6321/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3435. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДА-
ВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИ-
СТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИОТ  

РЕОН СКОПЈЕ 
 
1. Со давањето на дивечот на концесија во лови-

штата во Република Македонија на концесионер - 
правно лице се oбезбедувааат услови за: одгледување и 
заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна со-
стојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; 
реинтродукција на основните ловностопански видови 
во ловиштето заради побрзо постигнување на капаци-
тетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето 
за размножување, заштита, прехрана и прихрана на ди-
вечот под заштита; преземање на превентивни и други 
мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на 
бројот на дивечот без заштита во обем кој не претста-
вува опасност за дивечот под заштита; отстранување на 
кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир 
и вода за дивечот; одредување и спроведување на лово-
стој, привремена и трајна забрана за ловење на одреде-
ни видови дивеч; подигање и одржување на ловно-тех-
нички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни 
кучиња (педигрирани); користење на соодветни средс-
тва за ловење и чување на дивечот во ловиштето. 

2. Основна цел на давањето на дивечот на концеси-
ја е планско одгледување, заштита и користење на ди-
вечот во ловиштата. 

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на ко-
ристење со концесија на дел од  ловиштата востанове-
ни со Одлуката за востановување на ловишта на тери-
торијата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.125/09) и тоа: 

1. Во реон Скопје: 
- Ловиште бр.1 – “Кадина Река”  
- Ловиште бр.3 – “Кључка Река”  
- Ловиште бр.4 – “Бродец” 
- Ловиште бр.5 – “Мирковци“ 
- Ловиште бр.6 – “Црешево” 
- Ловиште бр.7 – “Бунарџик” 
- Ловиште бр.8 – “Миладиновци” 
- Ловиште бр.9 – “Градманци” 
- Ловиште бр.10 – “Фазанерија” 
- Ловиште бр.15 – “Рамниште” 
- Ловиште бр.16 – “Жеден” 
- Ловиште бр.17 – “Кучково”. 
4. Основен услов за доделување на концесијата е 

должината на концесискиот период и тоа: ситниот ди-
веч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време 
од 20 години. 

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде 
на домашно и странско правно лице кое ги исполнува ус-
ловите предвидени со Законот за ловството и Законот за 
концесии и други видови на јавно приватно партнерство. 

Странските правни лица имаат право да учествува-
ат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано по-
дружница во Република Македонија, согласно Законот 
за трговски друштва. 

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде 
правно лице кое ги исполнува следните услови: 

    1. Да е регистрирано за вршење дејност ловство; 
    2. Да има материјално-технички можности за вр-

шење на дејноста ловство; 
    3. Да понуди програма за развојни можности на 

дивечот под заштита во ловиштето; 
    4. Да има вработено најмалку едно стручно лице 

со завршено високо или средно образование од шумар-
ска струка со положен испит по предметот ловство. 

    5. Да обезбеди банкарска гаранција во висина на 
предвидениот надомест за концесија утврден во посеб-
ната ловностопанска основа за соодветното ловиште. 

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија 
се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 
30 дена од денот на распишувањето. 

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште 
концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместо-
кот се утврдува во висина од 20% од вредноста на пла-
нираниот годишен застрел на дивечот согласно со по-
себната ловностопанска основа за соодветното лови-
ште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сме-
тка на Буџетот на Република Македонија. 

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја под-
готви, организира и спроведе Комисија за спроведува-
ње на постапка за давање на дивечот на концесија фор-
мирана од страна на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви 
тендерската документација за оваа постапка во рок од 
30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

8. Надоместокот за издавање на тендерската доку-
ментација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.  

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.19-6407/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                            Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3436. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 29.12.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА 

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од досегашниот корисник Мини-

стерството за култура на Република Македонија се да-
ваат на трајно користење движни ствари на Управата 
за заштита на културното наследство и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Директорот на Управата за заштита на културното 

наследство склучува договор со министерот за култура, 
за правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

 
  Бр.19-6412/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
       Скопје                    Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3437. 
Врз основа на член 52 став 2 алинеја 6 од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПО-
СРЕДНА СПОГОДБА НА УСТАНОВАТА ЗА КУЛТУ-
РА „ДЕТСКИОТ ТЕАТАРСКИ ЦЕНТАР“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за давање под закуп на недвижна 
ствар со непосредна спогодба на установата за култура 
„Детски театарски центар“ – Скопје бр.19-3558/1 од 
28.07.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.97/09) во членот 2 зборот „четири“ се за-
менува со зборот „шест“, а зборовите: „за метар ква-
драт“ се бришат. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр.19-6445/1                     Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година         на Владата на Република 
       Скопје                    Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3438. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08) Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-
ТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ НА ЧЕТВРТА-
ТА ФРАНЦУСКА ВОЗДУХОПЛОВНА БРИГАДА 
ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА ОБУКА ВО РЕПУБЛИКА 

ФРАНЦИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност на четвртата 

Француска воздухопловна бригада за воздухопловна 
обука со изведување на воздухопловни летови, која ќе се 
одржи во Република Франција, во период од 25 до 28 ја-
нуари 2010 година, се испраќаат 2 (двајца) припадници 
на Армијата на Република Македонија - Офицери. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Франција. 

3.  Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4.  По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
  Бр.19-6453/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3439. 
Врз основа на член 140 а, став 3 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.63/06, 36/07 и 106/08) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29.12.2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-
ТА НА ИНСТАЛИРАНАТА МОЌНОСТ НА ПО-
СТРОЈКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за висината на инсталираната моќност 

на постројката за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.123/09) членот 7 се брише. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр.19-6497/1                    Заменик на претседателот 

29 декември 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

3440. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 
65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 25.12.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА - ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 

„8-МИ СЕПТЕМВРИ“ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Јавна здравствена устано-

ва - Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скоп-
је, со седиште во Скопје ул. „Париска“ бб, Скопје сог-
ласно Законот за здравствената заштита и Правилникот 
за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за 
основање и работење на здравствени установи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 11/92, 25/96, 
48/02, 30/05, 62/06 и 113/08).  

 
Член 2 

Дејноста на Јавна здравствена установа - Градска 
општа болница „8-ми Септември“ - Скопје е спроведу-
вање на специјалистичко консултативна и болничка 
здравствена заштита на лица од сите возрасти заболени 
од разни видови на болести. Јавна здравствена устано-
ва - Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје 
во спроведувањето на специјалистичко консултативна-
та здравствена заштита врши испитување и утврдување 
на заболувањата, повредите и здравствената состојба 
на корисниците, спроведува специјализирани дијагно-
стички, терапевтски и рехабилитациони постапки и да-
ва специјалистички мислења и предлози, а во болнич-
ката здравствена заштита врши дијагностицирање, ле-
кување, исхрана и постојан специјалистички надзор, 
примање и згрижување на итни медицински случаи, 
обезбедување на конзилијарно медицинска помош, па-
лијативна нега, учествува во спроведувањето на посеб-
ни програми за спречување, сузбивање и рано открива-
ње на заболувањата и повредите, предлага и дава упат-
ство за домашно лекување, обезбедува здравствено 
воспитување на лицата на кои им пружа здравствена 
заштита, пружа стручна помош на другите здравствени 
установи и обезбедува стручно усовршување на здрав-
ствените работници. 

 
Член 3 

Уписот на Јавна здравствена установа - Градска оп-
шта болница „8-ми Септември“ - Скопје во Централни-
от регистар на Република Македонија ќе се изврши во 
рок од 10  дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

Јавната  здравствена установа - Градска општа бол-
ница „8-ми Септември“ - Скопје ќе го користи просто-
рот и опремата дадени на трајно користење на Мини-
стерството за здравство со одлуки на  Владата на Ре-
публика Македонија бр. 19-6564/1 од 22.12.2009 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
154/09) и бр. 19-6600/1 од 22.12.2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 160/09) од досе-
гашниот корисник Министерство за одбрана.  

 
Член 5 

Со уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија, Јавна здравствена установа - Градска оп-
шта болница „8-ми Септември“ - Скопје,  ги презема 
вработените од Министерството за одбрана распореде-
ни на работни места во Службата за воено здравство - 
Воена болница, од списокот на Министертвото за од-
брана, како и документацијата што се однесува на про-
сторот, опремата и кадарот со кои се основа Јавна 
здравствена установа - Градска општа болница „8-ми 
Септември“ - Скопје.  

 
Член 6 

За вршител на должноста директор на Јавна здрав-
ствена установа - Градска општа болница „8-ми Сеп-
тември“ - Скопје се именува проф. д-р Сашо Стојчев. 

 
Член 7 

Изборот на членовите на органот на управувањето и 
именувањето на директорот на Јавна здравствена уста-
нова - Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скоп-
је ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на уписот во 
Централниот регистар на Република Македонија.    

    
Член 8 

Статутот на Јавна здравствена установа - Градска 
општа болница „8-ми Септември“ - Скопје ќе се донесе 
во рок од 30 дена од денот на изборот на членовите на 
органот на управување.  

 
Член 9 

Средствата за работа,  Јавна здравствена установа - 
Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје ќе 
ги обезбедува врз основа на склучени договори со 
Фондот за здравственото осигурување на Македонија 
согласно Законот за здравственото осигурување, како и 
од сопствени приходи. 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр.19-6728/1                Претседател на Владата 

25 декември 2009 година  на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
3441. 

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.12.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈП  ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  

СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ 
 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2008 година на ЈП  за стопанисување со паси-
шта - Скопје бр. 02-55/5 од 26.02.2009 година, усвоена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата, одржана на 26.02.2009 година. 
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2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
  Бр. 19-6812/1               Заменик на претседателот  

29 декември 2009 година     на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија,              

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

3442. 
Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2009 година, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
166/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.12.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ 
ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА 

УПРАВА ВО 2009 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за инвестиционо одржување на ре-

зиденцијалните и репрезентативните објекти и службе-
ни простории на органите на државната управа во 2009 
година, („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 3/09),  деловите II и III се менуваат и гласат: 

 
„II 

Средствата за извршување на мерките и активно-
стите од дел I на оваа програма се обезбедени од след-
ните извори: 

1. Буџет на Република Македонија за 2009 година, 
согласно со Раздел 040.02, Потпрограма 1А – Реконст-
рукција на згради на владини органи 

 
 
 
 
 
 

III 
Средствата од дел II на оваа програма ќе се кори-

стат за следните намени: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II 

Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”.  

 
   Бр.19-6592/1                     Претседател на Владата 

29 декември 2009 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3443. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 
и 82/08), Владата на Република Македонија, на седни-
цатас одржана на  29.12. 2009 година, донесе 

 
Д Е Л О В  Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07,15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09 и 
141/09) во член 59 став (1) тока 3 по зборот „трговија,“ 
се додаваат зборовите „индустриска сопственост,“. 
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Член 2 
Во членот 126-а, се додава нов став (1) кој гласи: 
(1) Комисијата за решавање во управна постапка во 

втор степен од областа на економијата и финансиите 
(стопанство, трговија, индустриска сопственост, др-
жавна помош, статистика, игри на среќа, банки и оси-
гурување и хартии од вредност) до завршувањето на 
предметите по жалбите кои се поднесени против реше-
нијата на Државниот завод за индустриска сопственост 
до денот на влегувањето во сила на Законот за инду-
стриската сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.21/2009) ќе работи во состав: претседа-
тел и негов заменик и шест членови и нивни заменици. 

Ставовите (1), (2), (3) и (4) стануваат ставови (2), 
(3), (4) и (5).  

Член 3 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 19-5813/1               Заменик на претседателот  

29 декември 2009 година    на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија,              

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р.  
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

3444. 
Врз основа на член 267, точка 3 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.38/2005 и 110/2008), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА 
КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се огласува за ништовно, Решението бр. 09-19980/1 

од 21.12.2009 година за конверзија на податоците од 
катастар на земјиште во катастар на недвижности за 
катастарската општина Вевчани-Општина Вевчани, об-
јавено во “Службен весник на Република Македонија” 
бр. 153 од 23.12.2009 година. 

Ова Решение влегува во сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
        Бр. 09-19980/3                                 
29 декември 2009 година                   Директор, 
             Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
3445. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
                   КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Стапува во примена востановениот катастар на нед-
вижности за дел од катастарската општина Теарце - 
Општина Теарце. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Теарце, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-20469/1                                  

29 декември 2009 година                    Директор, 
      Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

3446. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН  
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Шипковица - Оп-
штина Радовиш. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Шипковица, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-20470/1                                  

29 декември 2009 година                   Директор, 
     Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3447. 
Врз основа на член 23 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/08), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 декември 2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

(1) Со овој Правилник за услови за снабдување со 
електрична енергија (во понатамошниот текст: Правил-
ник) се уредуваат условите и начинот на снабдување со 
електрична енергија, како и меѓусебните права, обвр-
ски и одговорности на: производителите на електрична 
енергија, операторот на електроенергетскиот систем, 
операторот на преносната мрежа, операторот на паза-
рот на електрична енергија, операторите на дистрибу-
тивните системи, снабдувачите со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на мало (во понатамошниот 
текст: снабдувачи), трговците со електрична енергија, 
од една страна и потрошувачите на електрична енерги-
ја од друга страна, а особено:  

1) условите и начинот на склучување на договори;  
2) меѓусебни права, обврски и одговорности на вр-

шителите на енергетски дејности и корисниците;  
3) услови и постапка за ограничување или прекину-

вање на испораката на електрична енергија; 
4) начин на пресметување и наплатување за испора-

чаната електрична енергија; 
5) условите и начинот на обештетување на потро-

шувачот на електрична енергија во случај на намалена 
испорака или прекин; 

6) постапка на утврдување и пресметка на неовла-
стена потрошувачка на електрична енергија; 

7) потрошувачи на кои не може да им се прекине 
испораката на електрична енергија и начинот на обез-
бедување на гаранции за намирување на трошоците за 
потрошената електрична енергија од страна на овие по-
трошувачи.  
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Член 2 
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во 

Законот за енергетика, се применуваат и во овој Пра-
вилник. 

(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник 
го имаат следното значење: 

1) виша сила: сите непредвиливи природни појави, 
настани и околности кои се утврдени со закон; 

2) прекин во снабдувањето со електрична енергија: 
е состојба при која на местото на испорака на електрична-
та енергија нема електричен напон подолго од 1,5 секун-
ди, а може да биде краткотраен во траење до 3 минути 
или долготраен, во траење поголемо од 3 минути; 

3) повратно влијание на електроенергетската 
мрежа: е погонска состојба или случај при кој електро-
енергетските објекти и инсталации на корисниците 
предизвикуваат пореметувања и пречки во преносната 
и дистрибутивната мрежа; 

4) пречка: е состојба или случај при кој може да се 
предизвикаат отстапување на квалитетот на испорача-
ната електрична енергија во граници поголеми од доз-
волените; 

5) пресметковно мерно место: е дел од електрое-
нергетската постројка кој е во функција на  мерно ме-
сто за мерење на параметрите на електричната енергија 
заради изготвување на фактури и/или задолжување со 
електрична енергија; 

6) место на испорака: е место во мрежата во кое 
електричната енергија се превзема од страна на потро-
шувачот или место каде производителот ја испорачува 
електричната енергија во  мрежата. За  потрошувачите 
приклучени на низок напон место на испорака е место-
то на мерење; 

7) место на мерење: е дел од електроенергетската 
постројка или дел од електричната мрежа на низок на-
пон кој е во функција на мерно место за мерење на па-
раметрите на електричната енергија; 

8) мерна опрема: се мерила и други уреди и еле-
менти за мерење на параметрите на електрична енерги-
ја согласно Законот за метрологијата; 

9) мерен ормар: е ормар со мерни уреди и опрема 
за пресметковното мерно место; 

10) пресметковен период: е временски период за 
кој се однесува пресметката за потрошената електрич-
на енергија и моќност;  

11) броило со претплата (припејд броило): прет-
ставува броило за мерење на електрична енергија и кое 
овозможува на потрошувачот да користи електрича 
енергија онолку часа, додека вредноста на претплатата 
е позитивна, при што вредноста на претплатата се на-
малува со користењето на електричната енергија; 

12) врвно оптоварување: е најголема просечна 
активна моќност кој во определено време ја повлекува-
ат од мрежата уредите, односно направите на потрошу-
вачот или се превзема од производителот на електрич-
на енергија; 

13) корисник на соодветен систем: производител, 
снабдувач, трговец и потрошувач; 

14) оператор на електроенергетски систем: е но-
сител на лиценца кој врши дејност управување со еле-
ктроенергетскиот систем; 

15) оператор на преносна мрежа: е носител на ли-
ценца кој врши дејност пренос на електрична енергија; 

16) оператор на пазарот на електрична енергија: 
е носител на лиценца кој врши дејност организирање и 
управување со пазарот на електрична енергија:  

17) оператор на дистрибутивен систем: е носител 
на лиценца кој врши дејност управување со дистрибу-
тивниот систем и дистрибуција на електрична енергија; 

18) оператор на соодветен систем: оператор на 
електроенергетски систем, оператор на преносната 
мрежа и оператор на дистрибутивниот систем; 

19) индиректен потрошувач: е оној потрошувач 
кој се снабдува со електрична енергија и моќност пре-
ку постројките на друг потрошувач; 

20) заедничка потрошувачка: е потрошувачка на 
електрична енергија и моќност која што се мери преку 
еден уред, а е наменета за повеќе потрошувачи.  

 
II. УСЛОВИ И НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ  

НА ДОГОВОРИ 
 

Член 3 
(1) Односите помеѓу вршителите на електроенер-

гетските дејности како и помеѓу вршителите на еле-
ктроенергетските дејности и потрошувачите се уреду-
ваат во согласност со овој Правилник со следниве ви-
дови договори: 

1) договор за приклучување на преносната или ди-
стрибутивната мрежа; 

2) договор за снабдување со електрична енергија;  
3) договор за користење на преносната или дистри-

бутивната мрежа; 
4) регулирани договори согласно Законот за енерге-

тика; и 
5) посебни договори помеѓу учесниците на пазарот 

на електрична енергија согласно Законот за енергетика 
и Правилата за пазар на електрична енергија. 

 
Член 4 

(1) Договор за приклучување на преносната или ди-
стрибутивната мрежа се склучува помеѓу: 

1) Операторот на соодветниот систем со потрошу-
вач на електрична енергија или со производител на 
електрична енергија, во постапка утврдена согласно со-
одветните мрежни правила; 

2) Операторот на преносната мрежа и операторот 
на дистрибутивниот систем во постапка утврдена сог-
ласно Мрежните правила за пренос на електрична 
енергија. 

 
Член 5 

(1) Договор за снабдување со електрична енергија 
се склучува помеѓу: 

1) Регулираниот производител и снабдувачот; 
2) Снабдувачот и тарифниот потрошувач; 
3) Производител и/или трговец на електрична енер-

гија и квалификуваниот потрошувач; 
4) Регулиран производител и потрошувач кој врши 

дејност од јавен интерес приклучен на преносната мрежа. 
 

Член 6 
(1) Договор за снабдување со електрична енергија 

склучен помеѓу снабдувачот и тарифниот потрошувач, 
како и договорот склучен помеѓу регулираниот произ-
водител и потрошувачот приклучен на преносната мре-
жа коj врши дејност од јавен интерес, особено содржи: 

1) податоци за договорните страни; 
2) предмет на Договорот; 
3) број на решение на согласноста за приклучување 

и датум на издавање (за ново приклучени тарифни по-
трошувачи); 

4) адреса на доставување на фактурите; 
5) електроенергетски податоци од решение на сог-

ласноста за приклучување за тарифни потрошувачи 
приклучени на среден напон (моќност, енергија и дру-
ги податоци); 

6) податоци за пресметковното мерно место; 
7) количина и динамика на испорака за електрична 

енергија и моќност на месечно ниво (за тарифни потро-
шувачи приклучени на среден напон);  

8) ниво на квалитет на услугата од снабдувачот; 
9) начин и услови за испорака на електрична енер-

гија; 
10) категорија на потрошувачот; 
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11) тарифни ставови и нивна примена; 
12) место на испорака на електрична енергија; 
13) начин на плаќање на електричната енергија;  
14) одговорност за штета и висина на договорени 

казни (пенали) за случаи на неизвршување или нере-
довно извршување на одредбите од договорот; 

15) случаи во кои договорната казна не се плаќа, 
односно штетата не се надоместува; 

16) времетраење, начин и услови за раскинување  
на договорот; 

17) ограничување на испораката на електрична 
енергија;  

18) начин на решавање на спорови. 
(2) Договорот од став 1 на овој член се склучува на 

неопределно време, а на определно време кога тариф-
ниот потрошувач има согласност за времен приклучок. 

(3) Договорот од став 1 на овој член за тарифен по-
трошувач приклучен на среден напон се склучува на не-
определно време, а тарифниот потрошувач приклучен на 
среден напон е должен 30 дена пред истекот на секој го-
дина да ги достави планираните месечни количини на 
електрична енергија и моќност за наредната година. 

(4) Договорот од став 1 на овој член се склучува за 
секое пресметковно мерно место, а може да се склучи 
за повеќе или сите пресметковни мерни места на по-
трошувачот. 

(5) Во случај кога тарифниот потрошувач со снабду-
вачот има склучено повеќе договори за снабдување за 
одредена градежна локација, правото за испорака на еле-
ктрична енергија на пресметковното мерно место за кој 
е склучен договорот од став 1 на овој член може да го 
оствари по плаќањето на доспеаните фактури за испора-
чаната електрична енергија за сите други мерни места. 

(6) Со потпишувањето на договорот од став 1 на 
овој член, договорните страни се должни во целост да 
ги почитуваат одредбите од овој Правилник, соодвет-
ните мрежни правила и Тарифниот систем за продажба 
на електрична енергија. 

(7) Тарифниот потрошувач е должен во писмена 
форма да го извести снабдувачот за секоја промена на 
податоците од договорот за снабдување со електрична 
енергија и приклучокот (оттуѓување на објект, промена 
на корисник, промена на адреса, зголемена едновреме-
на моќност, изменет приклучок, итн), во рок од 15 дена 
од настанувањето на промената. 

 
Член 7 

(1) Договор за снабдување со електрична енергија 
склучен помеѓу производителот и/или трговецот со 
квалификуваниот потрошувач, особено содржи: 

1) податоци за договорните страни; 
2) предмет на Договорот; 
3) број на актот за согласноста за приклучување и 

дата на издавање на истиот; 
4) адреса на доставување на фактурите; 
5) електроенергетски податоци во согласност со 

согласноста за приклучување (моќност, енергија и дру-
ги податоци); 

6) податоци за пресметковното мерно место; 
7) начин и услови за испорака на електрична енер-

гија; 
8) цена на електрична енергија; 
9) место на испорака на електрична енергија; 
10) начин на плаќање на електричната енергија; 
11) одговорност за штета и висина на договорени 

казни (пенали) за случаи на неизвршување или нере-
довно извршување на одредбите од договорот; 

12) случаи во кои договорната казна не се плаќа, 
односно штетата не се надоместува; 

13) времетраење, начин и услови за раскинување  
на договрот; 

14) ограничување на испораката на електрична 
енергија;  

15) начин на решавање на спорови. 
(2) Договорот од став 1 на овој член се склучува на 

определно време, со рок на раскинување од најмалку 1 
месец за секое пресметковно мерно место, а може да се 
склучи за повеќе или за сите мерни места на квалифи-
куваниот потрошувач. 

(3) Со потпишувањето на договорот од став 1 на 
овој член, договорните страни се должни во целост да 
ги почитуваат одредбите од овој Правилник, соодвет-
ните мрежни правила и Правилата за пазар на елек-
трична енергија.  

 
Член 8 

(1) Договор за користење на преносната или ди-
стрибутивната мрежа се склучува помеѓу: 

1) операторот на преносната мрежа со снабдувачот, 
за користење на преносната мрежа; 

2) операторот на дистрибутивниот систем со снаб-
дувачот, за користење на дистрибутивната мрежа; 

3) операторот на преносната мрежа или операторот 
на дистрибутивниот систем со регулираниот произво-
дител за пренесување на електричната енергија за 
сопствени потреби; 

4) операторот на преносната мрежа или операторот 
на дистрибутивниот систем со трговецот или со квали-
фикуваниот потрошувач; 

5) операторот на преносната мрежа со потрошувач 
кој врши дејност од јавен интерес приклучен на пре-
носната мрежа; 

6) операторот на преносната мрежа со производи-
тел на електрична енергија кој врши извоз на електрич-
на енергија.  

 
Член 9 

(1) Договор за користење на преносната или ди-
стрибутивната мрежа особено содржи:  

1) податоци за договорните страни; 
2) предмет на Договорот; 
3) адреса на доставување на фактурите; 
4) податоци за пресметковните мерни места;  
5) ниво на дозволено повратно влијание на соодвет-

ната електроенергетска мрежа; 
6) случаи во кои може да се промени договореното 

ниво на квалитетот на испорака на електрична енергија; 
7) количина и динамика на испорака за електрична 

енергија; 
8) ниво на квалитет на извршената услуга; 
9) известување и размена на податоци; 
10) начин и услови за испорака на електрична енер-

гија и моќност;  
11) место на испорака на електрична енергија; 
12) цена за користење на преносната или дистрибу-

тивната мрежа; 
13) начин на плаќање; 
14) одредби во случаи на ограничување на потро-

шувачката во согласност со соодветните мрежни пра-
вила; 

15) одговорност за штета и висина на договорени 
казни (пенали) за случаи на неизвршување или нере-
довно извршување на одредбите од договорот; 

16) случаи во кои договорната казна не се плаќа, 
односно штетата не се надоместува; 

17) времетраење, начин и услови за раскинување  
на договорот;  

18) начин на решавање на спорови. 
(2) Договорот од став 1 на овој член се склучува за 

секое пресметковно мерно место, а може да се склучи 
за повеќе или сите пресметковни мерни места на по-
трошувачите. 

(3) Со потпишувањето на договорот од став 1 на 
овој член, договорните страни се должни во целост да 
ги почитуваат одредбите од овој Правилник, соодвет-
ните мрежни правила и Правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 
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(4) Договорните страни се должни меѓусебно да се 
известуваат во писмена форма за секоја промена на по-
датоците од договорот за снабдување со електрична 
енергија и приклучокот (оттуѓување на објект, промена 
на корисник, промена на адреса, зголемена едновреме-
на моќност, изменет приклучок итн). 

 
Член 10 

(1) Регулиран договор согласно Законот за енерге-
тика се склучува помеѓу: 

1) регулираниот производител и снабдувачот, за по-
кривање на целокупните потреби на електрична енер-
гија и моќност на тарифните потрошувачи во обем кој 
што снабдувачот одлучил да не го набавува на пазар не 
земајќи ги во предвид загубите на електрична енергија 
во преносниот и дистрибутивниот систем; 

2) регулираниот производител и операторот на еле-
ктроенергетскиот систем за обезбедување на систем-
ските услуги, вклучувајќи ја и електричната енергија за 
покривање на техничките загуби на електрична енерги-
ја во преносната  мрежа во количини одобрени од Регу-
латорната комисија за енергетика; 

3) регулираниот производител и операторот на ди-
стрибутивниот систем, за обезбедување на електрична 
енергија за покривање на техничките загуби на еле-
ктрична енергија во дистрибутивниот систем во количи-
ни одобрени од Регулаторната комисија за енергетика. 

 
Член 11 

(1) Регулираните договори од член 10 на овој Пра-
вилник особено содржат: 

1) податоци за договорните страни; 
2) предмет на Договорот; 
3) адреса на доставување на фактурите; 
4) податоци за пресметковните мерни места; 
5) количина и динамика на испорака за електрична 

енергија, моќност и системски услуги;  
6) ниво на квалитет на извршена услуга; 
7) услови во кои регулираниот производител е дол-

жен да постапи со ограничена испорака на договорена-
та електрична енергија и моќност; 

8) известување и размена на податоци; 
9) начин и услови за испорака на електрична енер-

гија; 
10) место на испорака на електрична енергија; 
11) начин на плаќање на електричната енергија;  
12) одговорност за штета и висина на договорени 

казни (пеналии) за случаи на неизвршување или нере-
довно извршување на одредбите од договорот; 

13) случаи во кои договорната казна не се плаќа, 
односно штетата не се надоместува; 

14) времетраење, начин и услови за раскинување на 
договорот; 

15) начин на решавање на спорови. 
(2) Со потпишувањето на договорот од став 1 на 

овој член, договорните страни се должни во целост да 
ги почитуваат одредбите од овој Правилник, Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија и Пра-
вилата за пазар на електрична енергија. 

 
Член 12 

(1) Посебен договор помеѓу учесниците на пазарот 
на електрична енергија согласно Законот за енергетика, 
се склучува помеѓу: 

1) Снабдувачот и други производители на еле-
ктрична енергија и/или трговци со електрична енерги-
ја, за електрична моќност и енергија, само ако пазарни-
те услови и цени се поповолни од условите и цените 
утврдени за регулираниот производител на електрична 
енергија, на јасно дефиниран транспарентен и неди-
скриминаторен начин кој ќе гарантира еднаков пристап 
на сите домашни и странски правни лица. Оваа набавка 
треба да биде одобрена од Регулаторната комисија за 
енергетика;  

2) Операторот на електроенергетскиот систем и дру-
ги производители на електрична енергија и/или трговци 
со електрична енергија, за количини на електрична енер-
гија потребни за покривање на загубите на електрична 
енергија во износ над одобрениот од Регулаторната ко-
мисија за енергетика, согласно транспарентни, неди-
скриминаторни и пазарно ориентирани постапки; 

3) Операторот на дистрибутивниот систем и други 
производители на електрична енергија и/или трговци со 
електрична енергија, за количини на електрична енерги-
ја потребни за покривање на загубите на електричната 
енергија во износ над одобрениот од Регулаторната ко-
мисија за енергетика согласно транспарентни, недискри-
минаторни и пазарно ориентирани постапки; 

4) Операторот на пазар на електрична енергија и 
повластениот производител на електрична енергија за 
откуп на произведената електрична енергија; 

5) Регулираниот производител и други производи-
тели и/или трговци со електрична енергија, за потреб-
ното количество на електрична моќност и енергија, на 
јасно дефиниран транспарентен и недискриминаторен 
начин кој ќе гарантира еднаков пристап на сите домаш-
ни и странски правни лица; 

6) Регулираниот производител и трговец со еле-
ктрична енергија, за вишок на моќност и енергија по 
пазарни услови, на отворен транспарентен и не-ди-
скриминаторен начин. Регулаторната комисија за енер-
гетика има пристап до целокупната документација и 
податоци поврзани со продажбата.  

 
Член 13 

(1) Посебните договори помеѓу учесниците на паза-
рот на електрична енергија од член 12 на овој Правил-
ник особено содржат: 

1) податоци за договорните страни; 
2) предмет на Договорот; 
3) адреса на доставување на фактурите; 
4) податоци за пресметковните мерни места;  
5) количина и динамика на испорака за електрична 

енергија; 
6) ниво на квалитет на електрична енергија; 
7) начин на меѓусебно информирање; 
8) начин на информациско поврзување и размена на 

податоци; 
9) начин и услови за испорака на електрична енер-

гија; 
10) место на испорака на електрична енергија; 
11) начин на плаќање на електричната енергија;  
12) начин на плаќање на услугата за користење на 

преносниот и/или дистрибутивниот систем; 
13) права и обрски на договорните страни за случаи 

на неизвршување или нередовно извршување на одред-
бите од договорот; 

14) начин на решавање на спорови; 
15) други меѓусебни обрски на договорните страни. 
(2) Со потпишувањето на договорот од став 1 на 

овој член, договорните страни се должни во целост да 
ги почитуваат одредбите од овој Правилник, Мрежни 
правила за пренос на електрична енергија, Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија и Пра-
вилата за пазар на електрична енергија. 

 
III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ-
ТЕ СУБЈЕКТИ И КВАЛИТЕТ НА СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 14 
(1) Производителот на електрична енергија поседу-

ва и управува со работата на производните постројки 
со цел да обезбеди достапност на произведената еле-
ктрична енергија и моќност и/или системски услуги до 
точката на прием согласно Законот за енергетика, овој 
Правилник, соодветните мрежни правила, како и склу-
чените договори за купопродажба на електрична енер-
гија, моќност и системски услуги. 
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(2) Регулираниот производител на електрична енер-
гија е должен да обезбеди производство или и на друг 
начин да ги обезбеди потребните количини на еле-
ктрична енергија и моќност за покривање на целокуп-
ните потреби на тарифните потрошувачи, како и си-
стемски услуги, вклучувајќи ја и електричната енергија 
за покривање на техничките загуби при пренос, ди-
стрибуција и трансформација во преносната мрежа и 
дистрибутивната мрежа согласно Законот за енергети-
ка и овој Правилник. 

 
Член 15 

(1) Согласно Законот за енергетика, овој Правилник 
и соодветните мрежни правила, операторот на пренос-
ната  мрежа и операторот на дистрибутивниот систем 
се должни да обезбедат: 

1) сигурна, безбедна и квалитетна испорака на еле-
ктрична енергија преку соодветниот систем од местото 
на превземање до местото на испорака на електрична 
енергија; 

2) одржување и развој на соодветниот систем со 
цел да се овозможи ефикасно и сигурно функционира-
ње на системот од местото на превземање до местото 
на испорака на електрична енергија; 

3) приклучување на корисниците на преносната и 
дистрибутивната мрежа, согласно соодветните мрежни 
правила. 

(2) Под сигурна, безбедна и квалитетна испорака на 
електрична енергија од став 1, алинеја 1 на овој член се 
подразбира исполнување на стандарди и критериуми 
кои се однесуваат на: 

1) квалитет на номиналниот напон на напојување; 
2) континуитет во испораката на електрична енер-

гија; и 
3) квалитет на комерцијалните услуги. 
(3) Општ стандард за квалитет на номиналниот на-

пон, преставува обезбедување на номинални вредности 
на напонот по напонско ниво во точките на напојување 
и дозволени отстапувања од номиналните вредности на 
напонот по напонско ниво.          

(4) Во нормални погонски услови, дозволени отста-
пувања од номиналните вредности на напонот по на-
понско ниво може да биде: 

1)  за напонско ниво поголемо од 110 kV  од: – 5%  
до + 5%; 

2)  за напонско ниво 110 kV , 35 kV, 20 kV, 10 kV, и 
6 kV  од: – 10%  до + 10% ; 

3) за напонско ниво под 1kV од: – 10%  до + 5%. 
(5) Операторот на преносната мрежа и операторот 

на дистрибутивниот систем се должни на барање на ко-
рисникот, да го измерат напонот на местото на испора-
ка на електричната енергија и за резултатите од извр-
шеното мерење да го извести корисникот во писмена 
форма. 

 
Член 16 

(1) Операторот на преносната  мрежа и операторот 
на дистрибутивниот систем се должни: 

1) да водат евиденција за сите прекини во испорака-
та на електричната енергија и да формираат соодветна 
база на податоци; 

2) да водат евиденција за индикаторите на квалите-
тот во снабдувањето (квалитет на напонот и континуи-
тет во испораката) и да формираат соодветна база на 
податоци. 

(2) Податоците од став 1 на овој член систематски 
се собират и обработуваат согласно Правилникот за 
квалитет на услугите во снабдувањето со електрична 
енергија. 

Член 17 
(1) Номиналната фреквенција на наизменичната 

струја во преносната и дистрибутивната мрежа изнесу-
ва 50 Нz (херци). 

(2) Во нормални погонски услови, дозволеното от-
стапување на номиналната фреквенција согласно 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија, 
може да биде од:  - 0,1%  до + 0,1% . 

(3) По исклучок, во случај на значајни пореметува-
ња на работата на електроенергетскиот систем, дозво-
леното отстапување на номиналната фреквенција може 
да биде поголемо од пропишаното од став 2 на овој 
член во граници согласно Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија. 

 
Член 18 

(1) Снабдувачот е должен да обезбеди и набави еле-
ктрична енергија и моќност од регулираниот произво-
дител на електрична енергија, други производители на 
електрична енергија, трговци со електрична енергија, 
како и потребен преносен и дистрибутивен капацитет и 
регулирани услуги за потребите на тарифните потро-
шувачи по цени одобрени и објавени од Регулаторната 
комисија за енергетика, во согласност со Законот за 
енергетика, овој Правилник, соодветните мрежни пра-
вила и Правилата за пазар на електрична енергија. 

(2) Снабдувачот е должен да води евиденција и да 
формира база на податоци за индикаторите на квалитет 
на комерцијалните услуги. 

(3) Податоците од став 2 на овој член систематски 
се собират и обработуваат согласно Правилникот за 
квалитет на услугите во снабдувањето со електрична 
енергија. 

 
Член 19 

(1) Регулираниот производител и снабдувачот вр-
шат фактурирање на испорачаната електрична енергија 
и моќност согласно одредбите од Тарифниот систем за 
електрична енергија, по цени одобрени и објавени од 
Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Операторот на преносната мрежа и операторот 
на дистрибутивниот систем вршат фактурирање за ус-
лугата за користење на преносниот и/или дистрибутив-
ниот систем по цени одобрени и објавени од Регула-
торната комисија за енергетика. 

 
Член 20 

(1) Производител на електрична енергија може да 
склучи договор за снабдување со електрична енергија 
со квалификуван потрошувач доколку производителот 
и/или квалификуваниот потрошувач имаат склучено 
претходно договор за користење на преносната или ди-
стрибутивната мрежа со операторот на соодветниот си-
стем и договор за балансирање согласно Правилата за 
пазар на електрична енергија.  

 
Член 21 

(1) Согласно Законот за енергетика и овој Правил-
ник, снабдувачот е должен да: 

1) потпише договор за користење на мрежата со со-
одветниот оператор, во свое име и во име на потрошу-
вачите кои ги снабдува со електрична енергија; 

2) ги почитува одредбите од Законот за енергетика, 
овој Правилник, соодветните мрежни правила и Прави-
лата за пазар на електрична енергија; 

3) ги фактурира и наплатува сметките од потрошу-
вачите; 

4) изготвува договори, пресметки и известувања 
кои се доставуваат до потрошувачите; 

5) воспоставува служба одговорна за грижа на по-
трошувачи и давање на информации, поддршка и сове-
тување на потрошувачи; 



30 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 162 - Стр. 13 

6) води и ажурира документација во врска со фа-
ктурирањето и наплатата на сметките, или било која 
друга документација предвидена со овој Правилник, 
соодветните мрежни правила и Правилата за пазар на 
електрична енергија; 

7) ги разгледува приговорите од потрошувачите и 
дава одоговор на поднесениот приговор до потрошува-
чот; 

8) воспостави писмено известување до потрошува-
чите барем еднаш годишно, за нивните права и обврски 
со потпишаните договори за снабдување; 

9) го достави до Регулаторната комисија за енерге-
тика образецот од Договорот за снабдување кој ќе биде 
понуден на потрошувачите, заради разгледување и одо-
брување на истиот; 

10) дава информации на потрошувачите во име на 
операторот на соодветниот систем. 

 
Член 22 

(1) Согласно Законот за енергетика и овој Правил-
ник, операторот на соодветниот систем е должен да: 

1) постапува во согласност со одредбите од Законот 
за енергетика, овој Правилник, соодветните мрежни 
правила, Правилата за пазар на електрична енергија и 
техничките стандарди и прописи од областа на еле-
ктротехниката; 

2) одговори во рок од 30 дена на секое барање за 
согласност за приклучување на сооодветната мрежа, 
кое го има поднесено корисникот (дали истото е подне-
сено согласно пропишаниот начин и форма, како и да-
ли е доставена потребната документација); 

3) донесе одлука во врска со барањето за издавање 
на согласност за приклучување во рок согласно соод-
ветните мрежни правила; 

4) го приклучи корисникот на соодветната мрежа 
согласно соодветните мрежни правила; 

5) ги одржува приклучоците кои се дел од соодвет-
ната мрежа во согласност со соодветните мрежни пра-
вила, како и договорот за приклучување; 

6) врши фактурирање и наплата на услугата за ко-
ристење на соодветната мрежа, по цени и тарифи одо-
брени од Регулаторната комисија за енергетика; 

7) врши отчитување на мерните уреди; 
8) ја чува и ажурира документацијата во врска со 

приклучоците, барањето за приклучување, договорот 
за приклучување, барањето за измена на приклучокот, 
фактурирањето, планираните и непланираните прекини 
во снабдувањето и квалитетот на електрична енергија;  

9) ги разгледува и одговара на добиените приговори 
во писмена форма во однос на отчитувањето на мерни-
те уреди; 

10) доставува информации на снабдувачот во врска 
со приклучокот и користењето на системот; 

11) не врши дискриминација при давање на својата 
услуга на корисниците. 

 
Член 23 

(1) Операторот на соодветниот систем врши испо-
рака на електрична енергија и моќност на корисникот, 
преку приклучокот на соодветната мрежа изграден во 
согласност со соодветните мрежни правила. 

(2) Доколку корисникот е приклучен спротивно на 
законот и соодветните мрежни правила или самоволно 
се приклучи или изврши самоволно менување на прик-
лучокот, соодветниот оператор на мрежата е должен да 
ја прекине испораката на електрична енергија.  

 
Член 24 

(1) Операторот на електроенергетскиот систем во 
договорот за користење на преносната мрежа, може да 
договори обезбедување на системски услуги согласно 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија и 
Правилата за пазар на електрична енергија.  

Член 25 
(1) Операторот на соодветниот систем не е одгово-

рен за настанување на евентуална материјална или не-
материјална штета на корисникот поради загрозување-
то на сигурното, безбедното и квалитетното снабдува-
ње со електрична енергија во случај на настанување на 
виша сила, воена, вонредна или кризна состојба, дефе-
кти и неисправности на уредите и постројките кои се 
последица на дејствија на трети страни, а операторот 
на соодветниот систем не можел да го спречи. 

Член 26 
(1) Операторот на соодветниот систем може при-

времено да ја прекине испораката на електричната 
енергија во следните случаи: 

1) вршење на редовно или вонредно прегледи и 
одржување на мрежата; 

2) вршење на испитувања или контролни мерења; 
3) реконструкции и проширување на мрежата, уре-

дите и инсталациите; 
4) потреба од спречување на ризик од нарушување 

на системот за електрична енергија; и 
5) приклучување на нови корисници на соодветната 

мрежа. 
 

Член 27 
(1) За планираниот прекин на испорака на еле-

ктрична енергија, операторот на соодветниот систем е 
должен да го избере времето кое е најмалку неповолно 
за потрошувачот, односно потрошувачите. 

(2) За планирани прекини на превземање или испо-
рака на електрична енергија, операторот на соодветни-
от систем е должен навремено да ги информира потро-
шувачите во писмена форма, а во случај на прекин на 
поголема група на потрошувачи преку средствата за 
јавно информирање, најмалку 24 часа пред започува-
њето на прекинот. 

(3) Доколку операторот на соодветниот систем за 
планираниот прекин за презвземање или испорака на 
електрична енергија не ги информира корисниците, та-
квиот прекин се третира за непланиран прекин на прев-
земање или испорака на електрична енергија. 

 
Член 28 

(1) Операторот на соодветниот систем ќе го преки-
не превземањето и испораката на електрична енергија 
на корисниците, без претходно опомена во следните 
случаи: 

1) Ако корисникот со своите електроенергетски по-
стројки, уреди и инсталации го загрозува животот и 
здравјето на луѓето или им го загрозува и имотот; 

2) Ако при недостаток на електрична енергија и 
кризна состојба не ги почитува посебните мерки на 
ограничување на превземењато на електрична енергија 
од соодветната мрежа согласно соодветните мрежни 
правила и друг пропис. 

 
Член 29 

(1) Доколку операторот на соодветниот систем ја 
прекинал испораката или превземањето на електрична 
енергија на потрошувачот спротивно на Законот за 
енергетика и овој Правилник, должен е во рок од 24 ча-
са на свој трошок повторно да ги приклучи електрое-
нергетските уреди и инсталации на потрошувачот на 
соодветната мрежа, сметајќи од денот кога се конста-
тирала дека прекинот на превземањето или испораката 
била изведена спротивно на Законот за енергетика или 
овој Правилник. 

 
Член 30 

(1) Во случај на виша сила операторот на соодветни-
от систем на електрична енергија има право да ја нама-
ли, огранични или прекине испораката на електрична 
енергија за времетраењето на вишата сила и за времетра-
ење на санирањето на последиците од вишата сила.  
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(2) Во случај на настани на виша сила дозволени се 
поголеми отстапувања од пропишаните напонски от-
стапувања. 

 
IV. ОПШТИ ПРИНЦИПИ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 

Член 31 
(1) Согласно Законот за енергетика и овој Правил-

ник, општите принципи, права и обврски за  потрошу-
вачот се: 

1) на чесен и рамноправен третман при снабдување-
то со електрична енергија од страна на снабдувачот и 
отворен пристап на информациите со кои располага 
снабдувачот, а се однесуваат на снабдувањето со еле-
ктрична енергија, не вклучувајќи ги доверливите ин-
формации и податоци; 

2) да бара од операторот на соодветниот систем 
согласност за приклучување на соодветната мрежа, 
согласно одредбите од соодветните мрежни правила; 

3) да има транспарентни договорни односи со опе-
раторот на соодветниот систем и со снабдувачот; 

4) да изјавува жалба на актот за согласноста за 
приклучување и решавање на спорови, согласно Зако-
нот за енергетика и одредбите од овој Правилник; 

5) да ги плаќа сметките за потрошената електрична 
енергија во согласност со договорот за снабдување со 
електрична енергија;  

6) да плаќа за услугата за користење на соодветната 
мрежа по цени и тарифи одобрени од Регулаторната 
комисија за енергетика (само за квалификувани потро-
шувачи). 

 
Член 32 

(1) Тарифен потрошувач, може во писмена форма 
да поднесе барање до снабдувачот за раскинување на 
договорот за снабдување, со отказен рок од 30 дена. 

(2) По добивањето на барањето за раскинување на 
договорот за снабдување со електрична енергија, снаб-
дувачот е должен врз основа на отчитување на броило-
то за електрична енергија на тарифниот потрошувач да 
му достави фактура за сите парични обврски согласно 
договорот. 

(3) Ако тарифниот потрошувач не изврши откажу-
вање на договорот согласно став 1 на овој член и/или 
не овозможи отчитување на броилото, поради што 
снабдувачот не може да достави фактура, е должен да 
ја плати целата електрична енергија до денот на отчи-
тување на броилото. 

 
Член 33 

(1) Снабдувачот може да го раскине договорот за 
снабдување со електрична енергија на тарифен потро-
шувач, во следните случаи: 

1) ако тарифниот потрошувач дал неточни или не-
целосни податоци кои оневозможуваат редовно испол-
нување на договорните обврски, или кога предметните 
податоци не бидат исправени во бараниот рок; 

2) ако тарифниот потрошувач не ги отстрани при-
чините поради кои му е прекинато снабдувањето со 
електрична енергија во рок од 90 дена од денот на пре-
кинувањето во снабдувањето со електрична енергија.   

(2) Најмалку 3 дена пред раскинување на договорот 
од став 1 на овој член снабдувачот е должен за раски-
нување на договорот со тарифниот потрошувач да го 
извести операторот на дистрибутивниот систем и да 
поднесе барање за исклучување на тарифниот потро-
шувач од дистрибутивниот систем. 

 
Член 34 

(1) Договорот за користење на преносната или ди-
стрибутивната мрежа склучен помеѓу операторот на 
соодветниот систем и квалификуваниот потрошувач 
престанува да важи во следните случаи: 

1) поради престанок на постоење на правното лице; 
2) поради промена на сопственоста на објектот или 

издавање на објектот под закуп; и 
3) поради настанување на други околности за пре-

станување на договорот и неисполнување на одредбите 
од договорот. 

(2) Во случај на престанок на постоење на правното 
лице, операторот на соодветниот систем привремено ќе 
продолжи со испорака на електрична енергија на прав-
ното лице како сопственик на објектот до добивањето 
на сознанието за новиот сопственик доколку се подми-
рувани сите финасиски обврски за тоа мерно место. 

(3) Доколку, од било која причина, со другото прав-
но лице кое го користи или управува објектот не е 
можно да се склучи нов договор за користење на пре-
носната или дистрибутивната мрежа, операторот на со-
одветниот систем може да склучи договор на одредено 
време со правното лице, за користење на мрежата до-
колку до денот на склучување на договорот се подми-
рени сите финансиски обврски за тоа мерно место. 

(4) Ако во случаите од став 3 на овој член, не се 
склучи договор во рок од 90 дена од престанок на по-
стоење на правното лице, пресметковното мерно место 
може да се исклучи. 

(5) Новиот корисник е должен да склучи нов дого-
вор за користење на преносната или дистрибутивната 
мрежа. 

 
Член 35 

(1) Тарифен потрошувач го губи статусот на потро-
шувач, доколку на исклучено пресметковно мерно место 
поради престанување на договорот за снабдување со 
електрична енергија, тарифниот потрошувач во рок од 3 
години не склучи нов договор за снабдување со еле-
ктрична енергија, при што приклучокот на местото на 
спојување со соодветната мрежа може да се демонтира. 

(2) Квалификуван потрошувач го губи статусот на 
потрошувач, доколку на исклученото пресметковно 
мерно место поради престанување на договорот за 
снабдување со електрична енергија, во рок од 3 години 
не склучи нов договор за снабдување, во тој случај се 
раскинува договорот за користење на преносната или 
дистрибутивната мрежа, престанува да важи согласно-
ста за приклучување, а приклучокот на местото на спо-
јување со мрежата може да се демонтира.  

(3) Квалификуван потрошувач го губи статусот на 
потрошувач, доколку на исклученото пресметковно 
мерно место поради престанување на договорот за ко-
ристење на преносната или дистрибутивната мрежа, во 
рок од една година не склучи нов договор за користење 
на преносната или дистрибутивната мрежа, при што 
престанува да важи согласноста за приклучување, а 
приклучокот на местото на спојување со мрежата може 
да се демонтира.  

 
Член 36 

(1) При промена на сопственоста на објектот на ко-
рисникот или издавање на објектот под закуп од страна 
на сопственикот на трето лице, претходниот корисник 
како тарифен потрошувач на електрична енергија, е 
должен до снабдувачот и до операторот на соодветниот 
систем да: 

1) поднесе барање за раскинување на договорот за 
снабдување; 

2) достави докази за промена на сопственоста или 
давањето под закуп; 

3) ги подмири сите обврски за потрошената еле-
ктрична енергија кон снабдувачот до денот на раскину-
вање на договорот за снабдување; 

4) достави контакт податоци за новиот корисник; 
5) во случај на издавање на објектот под закуп да 

достави писмена согласност за склучување на договор 
за снабдување со новиот корисник. 
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(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој 
член од страна на корисникот, операторот на соодвет-
ниот систем  е должен во рок од 8 (осум) дена да: 

1) изврши отчитување на броилото;  
2) ја прекине испораката на електричната енергија. 

 
Член 37 

(1) Во случај на промена на сопственоста на обје-
ктот на корисникот или издавање на објектот под закуп 
од страна на корисникот на нов корисник, новиот ко-
рисник како тарифен потрошувач на електрична енер-
гија е должен да: 

1) поднесе барање за склучување на договорот за 
снабдување со снабдувачот; 

2) достави докази за промена на сопственоста или 
давање под закуп до снабдувачот и до операторот на 
соодветниот систем; 

3) ги подмири сите обврски за повторно приклучу-
вање на електроенегетскиот систем согласно соодвет-
ните мрежни правила. 

(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој 
член од страна на новиот корисник, снабдувачот ќе 
склучи договор за снабдување со електрична енергија 
со корисникот. 

 
Член 38 

(1) Сметките или фактурите за испорачаната еле-
ктрична енергија до моментот на раскинување на дого-
ворот за снабдување со претходниот корисник на обје-
ктот, односно до моментот на склучување на договор 
за снабдување со електрична енергија со новиот корис-
ник се обврска на претходниот корисник.  

 
Член 39 

 (1) Во случај на виша сила операторот на соодвет-
ниот систем има право да ја намали, ограничи или пре-
кине испораката на електричната енергија за времетра-
ењето на вишата сила и за времетраењето на санирање-
то на последиците предизвикани од вишата сила. 

(2) Во случај на виша сила, дозволени се поголеми 
отстапувања на номиналниот напон на соодветната 
мрежа во однос на пропишаните согласно техничките 
стандарди и прописи.  

(3) Било кој настан на виша сила го ослободува опе-
раторот на соодветниот систем од одговорности сог-
ласно закон и друг пропис, во исполнувањето на дого-
ворените обврски за времетраењето на виша сила.  

 
Член 40 

(1) Корисникот е должен да обезбеди пристап на 
имотот или објектот до броилото заради отчитување, 
контрола, вградување, надзор, промена и замена на 
броилото од страна на операторот на соодветниот си-
стем, како и пристап на имотот или објектот до брои-
лото заради исклучување на испораката на електрична-
та енергија, во случај кога корисникот направил прекр-
шок согласно закон или не извршил плаќање за еле-
ктричната енергија во согласност со обврските од дого-
ворот за снабдување или роковите и условите за дава-
ње на услуга. 

(2) Ако кај корисникот е оневозможен пристапот на 
операторот на соодветниот систем за отчитување на брои-
лата за електрична енергија, корисникот е должен по 
претходно доставено барање во писмена форма од опера-
торот на соодветниот систем, да ги отчита и достави соо-
стојбите на броилото во рок определен во барањето. 

(3) Ако корисникот спречува пристап до броилата 
за електричана енергија, а и не постапи по барањето од 
став 2 на овој член, операторот на соодветниот систем 
има право да покрене прекршочна постапка согласно 
Законот за енергетика.  

(4) Во рок од 8 дена пред превземање на дејствија 
од став 3 на овој член, операторот на соодветниот си-
стем треба да достави писмено известување до корис-
никот за намерата.  

 
Член 41 

(1) Корисникот е одговорен за сигурноста и технич-
ката исправност на своите електроенергетски објекти и 
инсталации согласно соодветните мрежни правила. 

 
V. НАЧИН НА ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
НАПЛАТУВАЊЕ НА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 42 
(1) Операторот на соодветниот систем е должен да 

врши мерење на испорачаната електрична енергија на 
корисниците преку мерни уреди кои ги вградува, одр-
жува, контролира и менува согласно Законот за енерге-
тика, Законот за метрологијата и соодветните мрежни 
правила. 

 
Член 43 

(1) Отчитувањето на мерните уреди го вршат овла-
стени лица на операторот на електроенергетскиот си-
стем. Овластените лица задолжително треба да поседу-
ваат легитимација издадена и заверена од страна на 
операторот на електроенергетскиот систем која на ба-
рање на корисникот се должни да ја покажат.  

(2) Пресметковниот период е месечен, и тоа од пр-
виот ден во месецот, од 00:00 часот, до последниот ден 
во месецот, до 24:00 часот.  

(3) Отчитувањето на броилата за електрична енер-
гија на квалификуваните потрошувачи се врши месеч-
но во временски период согласно склучените договори. 

(4) Операторот на електроенергетскиот систем е 
должен да воспостави систем за собирање, обработка и 
ажурирање на мерните податоци, согласно Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија и Правилата 
за пазар на електрична енергија. 

 
Член 44 

(1) Отчитувањето на мерните уреди го вршат овласте-
ни лица на операторот на дистрибутивниот систем на еле-
ктрична енергија. Овластените лица задолжително треба 
да поседуваат легитимација издадена и заверена од страна 
на операторот на дистрибутивниот систем која на барање 
на корисникот се должни да ја покажат.  

(2) Периодот на отчитување на мерните уреди го 
утврдува операторот на дистрибутивниот систем и 
истиот неможе да биде подолг од една година, додека 
за пресметковен период по правило се смета времен-
скиот период од еден месец, кој што не мора да биде 
идентичен со календарскиот месец. 

(3) Отчитување на броилата на потрошувачите од 
категоријата домаќинства овластените лица од став 1 
на овој член го вршат во време од 8:00 часот до 20:00 
часот. 

(4) Операторот на дистрибутивниот систем е дол-
жен да воспостави систем за собирање, обработка и 
ажурирање на мерните податоци, согласно Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија. 

(5) Отчитаните податоци од мерните броила за еле-
ктрична енергија, операторот на дистрибутивниот си-
стем е должен да ги достави на снабдувачот со кој по-
трошувачот има склучено договор за снабдување со 
електрична енергија. 

(6) Во случај кога периодот на отчитување не се 
совпаѓа со пресметковниот период, операторот на ди-
стрибутивниот систем е должен да изврши сведување 
на претходно отчитаните вредности од мерните уреди 
во рамките на пресметковниот период. Доколку постои 
разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметков-
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ните периоди кои се однесуваат за периодот на отчиту-
вање и вредностите кои се резултат од отчитување на 
мерните уреди, операторот на дистрибутивниот систем 
е должен да изврши порамнување така што разликата 
ќе ја пренесе во наредните пресметковни периоди. 

(7) Начинот и критериумите за сведување на прет-
ходно отчитаните вредности од мерните уреди во рам-
ките на пресметковниот период и порамнување на раз-
ликите во наредните пресметковни периоди ги утврду-
ва операторот на дистрибутивниот систем.  

 
Член 45 

(1) Операторот на соодветниот систем на барање на 
потрошувачот, снабдувачот и на производителот да ги до-
стави отчитаните вредности за мерните податоци кои се 
однесуват за нив, во писмена и/или електронска форма.  

(2) Операторот на соодветниот систем и операторот 
на пазар на електрична енергија можат да извршат разме-
на на податоци на отчитаните вредности за мерните места 
согласно Правилата за пазар на електрична енергија.  

 
Член 46 

(1) Снабдувачот е должен преку средствата за јавно 
информирање да ги извести тарифните потрошувачи за 
промена на цената на електричната енергија пред неј-
зината примена. 

(2) При промена на цената на електричната енергија 
во период, кој не се поклопува со пресметковниот период, 
тарифните потрошувачи од категоријата на низок напон 
кај кои моќноста не се мери, не се врши отчитување на 
броилата, туку се постапува на следниот начин: 

1) Операторот на дистрибутивниот систем во договор 
со снабдувачот, утврдува рок и начин во кој тарифните 
потрошувачи треба да ги самоотчитаат и достават отчита-
ните податоци од броилата за електрична енергија; 

2) За оние тарифни потрошувачи кои нема да ги до-
стават податоците од самоотчитувањето, операторот на 
дистрибутивниот систем ќе изврши проценка на испо-
рачаната електрична енергија врз основа на потроше-
ната електрична енергија во претходниот месец со ли-
неарно пресликување сразмено на бројот на деновите 
на важечките тарифни ставови и бројот на деновите за 
новите тарифни ставови. 

(3) За останатите категории на тарифни потрошувачи, 
освен наведените во ставот 2 на овој член,  при промена 
на цената на електричната енергија, која не се поклопува 
со крајот на пресметковниот месец, операторот на дистри-
бутивниот систем е должен да ги отчита броилата за еле-
ктрична енергија најкасно во рок од 8 дена од денот на 
промена на цената на електричната енергија. 

 
Член 47 

(1) Корисникот има право да присуствува на отчи-
тувањето на броилото.  

(2) Доколку операторот на дистрибутивниот систем 
не извршил отчитување на состојбата на броилата од 
категоријата на потрошувачи домаќинства за одреден 
пресметковен период, операторот на дистрибутивниот 
систем може да ја прифати состојбата на броилата, од-
носно податоците од отчитувањето кои ги извршил по-
трошувачот и му ги доставил во пишана форма. 

(3) Во случаите од став 2 на овој член, доколку по-
трошувачот не доставил податоци од состојбата на 
броилата, операторот на дистрибутивниот систем ќе 
изврши проценка на потрошената електрична енергија, 
врз основа на состојбата на броилата од претходниот 
пресметковен период. 

(4) Пресметката врз основа на доставена состојба на 
броило или врз основа на проценка од став 3 на овој 
член не може да се изврши два пати или повеќе од два 
пати последователно.  

(5) Ако приговорот на корисникот е основан, тогаш 
операторот на соодветниот систем ќе изврши корекци-
ја на отчитаните вредности и ќе изврши корекција на 
доставената сметка или фактура. 

 
Член 48 

(1) Врз основа на добиените податоци од отчитува-
њето на броилата на тарифните потрошувачи од опера-
торот на дистрибутивниот систем, како и на податоци-
те добиени за состојбата на броилата од страна на по-
трошувачот, снабдувачот е должен да изврши пресме-
тка за испорачаната електрична енергија на тарифниот 
потрошувач за пресметковниот период и да достави 
сметка или фактура до потрошувачот. Снабдувачот вр-
ши пресметка за испорачаната електрична енергија на 
тарифните потрошувачи согласно цени и тарифни ста-
вови одобрени и објавени од Регулаторната комисија за 
енергетика. 

(2) Врз основа на податоците од отчитувањето на 
броилата на квалификуваните потрошувачи, операто-
рот на соодветниот систем е должен да изврши пресме-
тка за услугата за користење на соодветниот систем врз 
основа на количините на испорачаната електрична 
енергија на квалификуваниот потрошувач за пресме-
тковниот период и да достави сметка или фактура до 
истиот, согласно цени и тарифни ставови за користење 
на соодветниот систем одобрени и објавени од Регула-
торната комисија за енергетика.  

(3) Трговецот и производителот врз основа на доби-
ените податоци од операторот на соодветниот систем 
за состојбата на броилата, врши пресметка за испорача-
ната електрична енергија на квалификуваниот потро-
шувач согласно одредбите од договорот за снабдување 
со електрична енергија. 

 
Член 49 

(1) Тарифниот потрошувач има право на приговор 
до снабдувачот за доставената месечна сметка или фа-
ктура за електрична енергија во рок од 15 дена од де-
нот на нејзиното доставување. 

(2) Тарифниот потрошувач може делумно или целос-
но во писмена форма да приговара на пресметката од до-
ставената сметка или фактура за пресметковниот месец, 
во однос на потрошената електрична енергија во рок од 
став 1 на овој член, а за неспорениот дел е должен да ја 
плати согласно одредбите од овој Правилник. 

(3) Снабдувачот е должен во однос на приговорот 
од став 2 на овој член да одговори на тарифниот потро-
шувач во писмена форма во рок од 15 дена од добива-
њето на приговорот. 

(4) Ако приговорот од став 2 на овој член е оправ-
дан, снабдувачот му издава нова сметка или фактура на 
тарифниот потрошувач за истиот пресметковен месец.  

 
Член 50 

(1) Ако операторот на соодветниот систем при ре-
довна контрола или по известување на корисникот 
утврди дека мерната опрема поради дефект не ја реги-
стрирала правилно испораката на електричната енерги-
ја и моќност, на корисникот ќе му се наплати според 
просечна потрошувачка на електрична енергија прес-
метана врз основа на историски податоци, пропорцио-
нално со времетраењето на дефектот на мерната опре-
ма, а доколку тоа не може да се утврди ќе се изврши 
исправка на пресметката на количините на електрична 
енергија и моќност од номиналниот износ на класа на 
точност за утврдената грешка. Исправката на пресме-
тката ќе се изврши за половина време од последната 
контрола, најмногу за 6 (шест) месеци.  

(2) Во случај на дефект на мерната опрема или ако 
при контролата се покаже грешка поголема од номи-
налната класа на точност, операторот на соодветниот 
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систем е должен да изврши замена на соодветната мер-
на опрема кај корисникот во рок од 15 дена од денот на 
дознавањето за дефектот, односно утврдувањето на 
грешката. 

(3) Операторот на соодветниот систем ќе ги приме-
нува ставот 1 и ставот 2 само во случај кога корисни-
ците немаат вградено контролни мерни броила или 
контролните мерни броила се во дефект.  

(4) Право на приговор за погрешно утврдена кон-
станта или погрешно утврдена состојба на мерните 
уреди поради погрешно отчитување на целите или де-
цималните места имаат двете договорни страни.  

 
Член 51 

(1) Снабдувачот е должен сметката или фактурата 
за испорачаната електрична енергија да ја достави до 
потрошувачот во рок од 10 (десет) дена од денот на за-
вршувањето на пресметковниот период.  

(2) Потрошувачите од став 1 на овој член се должни 
да ја платат сметката или фактурата за испорачаната 
електрична енергија во рок од 15 (петнаесет) дена од 
денот на завршувањето на пресметковниот период. 

(3) Потрошувачите од став 1 на овој член кои не до-
биле сметка или фактура за потрошената електрична 
енергија во рокот од став 1 од овој член, должен е да 
побара сметка за потрошената електрична енергија од 
снабдувачот. 

(4) Снабдувачот му пресметува законска затезна ка-
мата на корисникот кој задоцнил со плаќањето на сме-
тката или фактурата за испорачаната електрична енер-
гија согласно став 2 од овој член. 

 
Член 52 

(1) Снабдувачот има право да испрати опомена во 
писмена форма во која се назначува и рокот на плаќа-
ње до потрошувачот (освен категоријата домаќинства) 
кој не ја платил сметката или фактурата во рок соглас-
но член 51 од овој Правилник. Потрошувачот кој што 
добил опомена од снабдувачот во писмена форма пре-
ку поштенски допис, факс, електронска пошта или лич-
на достава се смета дека е уредно опоменат. 

(2) Операторот на дистрибутивниот систем е дол-
жен по барање на снабдувачот, да ја прекине испорака-
та на електричната енергија на пресметковното мерно 
место поради неплаќање на доставената сметка или фа-
ктура, ако потрошувачот од став 1 на овој член, по 
истекувањето на рокот од опомената не ја платил сме-
тката или фактурата.  

 (3) Потрошувачот на кој му е прекината испорака-
та на електричната енергија поради неплатена сметка 
или фактура е должен да ги плати трошоците за по-
вторно приклучување.  

 
Член 53 

(1) Потрошувач од категоријата домаќинства, кој 
нема да плати три последователни сметки во определе-
ниот рок или било кои три доставени сметки во прет-
ходните 6 месеци, снабдувачот во соработка со опера-
торот на дистрибутивниот систем, може понатамошно-
то снабдување со електрична енергија да го услови со 
вградување на броило со претплата (припејд броило) за 
наредните 12 месеци.  

(2) Снабдувачот во соработка со операторот на ди-
стрибутивниот систем е должен писмено да го извести 
потрошувачот од категоријата домаќинства за намера-
та за вградување на броило со претплата (припејд бро-
ило), а потрошувачот е должен да ги подмири неплате-
ните претходни сметки. 

(3) Ако потрошувачот од категоријата домаќинства 
не прифати понатамошно снабдување со електрична 
енергија според условите од став 1 и став 2 на овој 
член ќе му се прекине понатамошната испорака на еле-
ктрична енергија. 

Член 54 
(1) Снабдувачот може да врши наплата на испора-

чаната електрична енергија од секој потрошувач преку: 
1) плаќање согласно член 51 од овој Правилник; 

или  
2) претплата, авансно плаќање или положување на 

паричен депозит од страна на потрошувачот. 
(2) Во случај на наплата на испорачаната електрич-

на енергија преку претплата, операторот на дистрибу-
тивниот систем е должен да вгради припејд броило кај 
потрошувачот. 

 
Член 55 

(1) Во случај кога плаќањето за испорачаната еле-
ктрична енергија од страна на потрошувачот се врши 
преку авансно плаќање или положен паричен депозит, 
пресметката на износот кој што треба да го плати по-
трошувачот се врши според просечна потрошувачка на 
електрична енергија пресметана врз основа на истори-
ски податоци. 

(2) Доколку постои разлика помеѓу сумата од вред-
ностите на пресметковните периоди за кои е извршена, 
авансно плаќање или положен паричен депозит од 
страна на потрошувачот и пресметаната сума која е ре-
зултат од отчитување на мерните уреди, снабдувачот е 
должен да изврши порамнување така што разликата ќе 
ја пренесе во наредниот пресметковен период. 

 
Член 56 

(1) Во случај кога потрошувач (освен категорија до-
маќинства) на кој наплатата за испорачаната електрич-
на енергија се врши преку редовно плаќање, три пати 
последователно не ја платил сметката или фактурата во 
предвидениот рок, снабдувачот има право да побара 
потпишување на нов договор за снабдување со цел по-
натамошно вршење на наплата да биде преку авансно 
плаќање или положување на паричен депозит од страна 
на потрошувачот.  

(2) Доколку потрошувачот (освен категорија дома-
ќинства) во рок од 15 дена од доставување на барањето 
од став 1 од овој член не го потпише договорот за 
снабдување, операторот на дистрибутивниот систем,  
по барање на снабдувачот, има право да му ја прекине 
испораката на електрична енергија на потрошувачот.  

 
Член 57 

(1) Во случај за индиректен потрошувач, снабдува-
чот врши пресметка и фактурирање за испорачаната 
електрична енергија и моќност само на потрошувачот 
кој е приклучен на дистрибутивната мрежа. 

(2) Потрошувачот кој е приклучен на дистрибутив-
ната мрежа и индиректните потрошувачи имаат право 
да се договорат за меѓусебните плаќања за индиректно 
потрошената електрична енергија.  

(3) Во случај на заедничка потрошувачка во коле-
ктивни станбени згради и трговски центри (заедничко 
осветлување, скалила, ходници, лифтови, топлотни под-
станици, хидрафори и слична потрошувачка за заеднич-
ки потреби), снабдувачот склучува договор за снабдува-
ње со електрична енергија, врши пресметка и фактури-
рање на испорачаната електрична енергија и моќност на 
правниот субјект назначен од страна на групата потро-
шувачи на станбениот објект согласно закон. 

(4) Во случаите кога електричната енергија и моќ-
ност се испорачува на повеќе потрошувачи, а се мери 
со еден мерен уред при што е технички невозможно да 
се оддели мерењето или пак да се утврди сопственикот 
на објектот, снабдувачот има право да склучи договор 
за снабдување со електрична енергија, врши пресметка 
и фактурирање на испорачаната електрична енергија и 
моќност на секој потрошувач одделно врз основа на 
процентуална распределба на вкупно измерената еле-
ктрична енергија и моќност, за која претходно ќе се 
согласат сите потрошувачи. 
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VI. НЕОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

 
Член 58 

(1) При неовластено користење на електричната 
енергија, операторот на дистрибутивниот систем во со-
бработка со снабдувачот, може да ја прекине испорака-
та на електрична енергија на корисниците.  

(2) Снабдувачот и оператор на дистрибутивниот си-
стем не се одговорни за настанување на евентуална ма-
теријална или нематеријална штета на корисникот при 
прекинување на испораката на електричната енергија 
поради неовластено користење. 

 
Член 59 

(1) Под неовластено користење на електричната енер-
гија и/или моќност се подразбираат следните случаи:  

1) без согласност на операторот на дистрибутивни-
от систем корисникот извршил приклучување на својот 
објект, уреди или инсталации на системот за електрич-
на енергија и постапил спротивно Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија;  

2) по исклучување од дистрибутивниот систем од 
страна на операторот на дистрибутивниот систем, корис-
никот повторно самоволно се приклучил на системот; 

3) без согласност на операторот на дистрибутивни-
от систем корисникот овозможил приклучување на 
други корисници преку својот објект, уреди или инста-
лации на системот за електрична енергија и постапил 
спротивно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија;  

4) ако корисникот оневозможил правилно мерење, 
регистрирање на потрошената електрична енергија со 
дејствување врз мерните уреди; 

5) ако корисникот оневозможил правилно мерење, 
регистрирање на потрошената електрична енергија со 
дејствување надвор од мерната опрема (премостување 
на мерната опрема) или вградил мерна опрема која не е 
одобрена и вградена од операторот на дистрибутивни-
от систем;  

6) ако корисникот ја користи електричната енергија 
без мерна опрема;  

7) ако корисникот ја попречува испораката на еле-
ктрична енергија на друг корисник; 

8) ако корисникот превзема електрична енергија 
преку мерна опрема која е оштетена или е отстранета 
заштитната пломба, поради што е оневозможено пра-
вилно регистрирање на испорачаната/превземената ко-
личина на електрична енергија и/или моќност; 

9) ако корисникот превзема електрична енергија без 
договор за снабдување; 

10) во случај за времени корисници, ако корисникот 
превзема електрична енергија по истек на рокот на ва-
жење на решението за издавање на согласност за прик-
лучување.  

 
Член 60 

(1) За неовластеното користење на електрична 
енергија од член 59 од овој Правилник, снабдувачот во 
соработка со операторот на дистрибутивниот систем, 
пресметува надоместок за неовластено потрошена еле-
ктрична енергија кој се состои од: 

1) надоместок за електрична енергија (пресметката 
се однесува за активна електрична енергија); 

2) надоместок за моќност; и  
3) останати трошоци предизвикани со неовластено-

то користење на електрична енергија согласно одред-
бите од Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Член 61 
(1) Во случаите на неовластеното користење на еле-

ктричната енергија од член 59, став 1, 2, 5, 6, 7, 9 и 10 
од овој Правилник, операторот на дистрибутивниот си-
стем ќе ја прекине испораката на електрична енергија 
без предупредување. 

 
Член 62 

(1) Во случаите на неовластеното користење на еле-
ктричната енергија од член 59, став 3, 4 и 8 од овој 
Правилник, операторот на дистрибутивниот систем е 
должен да го предупреди корисникот во писмена фор-
ма со цел да ги отстрани недостатоците и да го плати 
надоместокот за неовластено потрошена електрична 
енергија утврден согласно член 60 на овој Правилник. 

(2) Корисникот е должен на операторот на дистри-
бутивниот систем да го плати надоместокот за неовла-
стено потрошената електрична енергија во рок од 8 
(осум) дена од денот на доставувањето на пресметката. 

(3) Доколку корисникот не постапи во целост сог-
ласно став 1 од овој член операторот на дистрибутив-
ниот систем може да го исклучи корисникот од дистри-
бутивниот систем. 

 
Член 63 

(1) Ако корисник од категорија на потрошувачи до-
маќинства, ја користи вкупната или дел од вкупната 
електрична енергија за намена која припаѓа на катего-
ријата на останата потрошувачка II тарифен степен, а 
притоа не го информира или не бара добивање на сог-
ласност од операторот на дистрибутивниот систем за 
промена на намената на електрична енергија, вкупната 
потрошена електрична енергија се сврстува во катего-
рија на потрошувачка на низок напон останати II тари-
фен степен, за секој месец од периодот на пренамената 
на електричната енергија. 

(2) Како претходен период на пренамена на кори-
стење на електрична енергија ќе се смета половина 
време од последната контрола на мерните уреди на по-
трошувачот извршени од операторот на дистрибутив-
ниот систем, но не повеќе од 6 (шест) месеци. 

 
Член 64 

(1) Пресметката на надоместок за неовластено ко-
ристење на електрична енергија од член 60 на овој 
Правилник, за потрошувачи приклучени на висок на-
пон и потрошувачи на низок напон I тарифен степен ќе 
се пресметува на следниот начин: 

1)  ако се извршиле дејства кои влијаат на исправ-
ната работа на уредот за регистрирање на врвната моќ-
ност, пресметковната месечна моќност се утврдува на 
вредност која е еднаква на: 

а) најголемата измерена врвна моќност на потрошу-
вачот во периодот од една година пред настанување на 
неовластено користење на електрична енергија; или 

б) одобрена едновремена максимална моќност утвр-
дена со согласноста за приклучување во случај кога не 
се располага со податок за најголемата измерена врвна 
моќност; или 

в) номиналната моќност на енергетскиот трансфор-
матор на потрошувачот при што се изедначуваат  кило-
волтамперите (kVA) со киловатите (kW). 

Утврдената врвна моќност согласно одредбите од 
оваа алинеа преставува вредност на врвната моќност на 
која се применуваат тарифните ставови за секој месец 
во претходниот период од утврдувањето на неовласте-
ното користење на електричната енергија. Збирот од 
вака пресметаните месечни надоместоци за моќност 
преставува утврден надоместок за моќност, пропишан 
со одредбите во член 60 од овој Правилник. 
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Како претходен период на неовластено користење 
на електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на потрошува-
чот извршени од операторот на дистрибутивниот си-
стем, но не повеќе од 6 (шест) месеци. 

За месец во кој е утврдено неовластено користење 
на моќноста, независно од утврдениот број на денови 
на неовластено користење на моќноста, се пресметува 
надоместок за моќност за целиот месец. 

2) ако се извршиле дејства кои влијаат на исправна-
та работа на уредите за мерење и регистрација на по-
трошената електрична енергија, пресметката за месеч-
на количина на неовластено потрошена електрична 
енергија се утврдува  како производ на пресметковната 
моќност од алинеја 1) на овој член и бројот на работни 
часови. Месечните работни часови изнесуваат: 

а) кај едносменско работење, 200 часови (од кои 
150 часови за време на важење на високи дневни та-
рифни ставови (ВДТ), а 50 часови за време на важење 
на ниски дневни тарифни ставови (НДТ));  

б) кај двосменско работење, 400 часови (од кои 300 
часови за време на важење на високи дневни тарифни 
ставови (ВДТ), а 100 часови за време на важење на ни-
ски дневни тарифни ставови (НДТ)); и 

в) кај тросменско работење, 600 часови (од кои 300 
часови за време на важење на високи дневни тарифни 
ставови (ВДТ), а 300 часови за време на важење на ни-
ски дневни тарифни ставови (НДТ)). 

Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-
ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од  бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец. 

Месечната количина на електрична енергија утвр-
дена согласно одредбите од оваа алинеја, преставува 
количина на електрична енергија на која се применува-
ат тарифните ставови за секој месец во претходниот 
период од утврдувањето на неовластеното користење 
на електричната енергија. Збирот од вака пресметаните 
месечни надоместоци за електрична енергија преставу-
ва утврден надоместок за електрична енергија, пропи-
шан со одредбите во член 60 од овој Правилник.  

Како претходен период на неовластено користење 
на електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на потрошува-
чот извршени од операторот на дистрибутивниот си-
стем, но не повеќе од 6 (шест) месеци. 

3) ако се извршиле дејства кои влијаат на неисправ-
ната работа на уредот за регистрирање на врвната моќ-
ност и на неисправност на мерните уреди за мерење и 
регистрација на потрошената електрична енергија, 
пресметаната месечна моќност од алинеја 1) и пресме-
таната месечна количина на електрична енергија од 
алинеја 2) од овој член, претставуваат пресметковни 
тарифните елементи на кои се применуваат тарифните 
ставови на категоријата на која припаѓа потрошувачот 
за секој месец во претходниот период од утврдувањето 
на неовластеното користење на електричната енергија. 
Како претходен период на неовластено користење на 
електрична енергија ќе се смета половина време од 
последната контрола на мерните уреди на потрошува-
чот извршени од операторот на дистрибутивниот си-
стем, но не повеќе од 6 (шест) месеци. 

4) останатите трошоци предизвикани со неовласте-
ното користење на електрична енергија пропишани во 
член 60, алинеја 3) од овој Правилник се пресметуваат 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

 
Член 65 

(1) Пресметката на надоместок за неовластено ко-
ристење на електрична енергија од член 60 на овој 
Правилник, на потрошувачи приклучени на низок на-
пон, II тарифен степен, јавно осветлување и домаќинс-
тва ќе се пресметува на следниот начин: 

1) ако се извршиле дејства кои влијаат на нереги-
стрирање на целокупната превземена електрична енер-
гија, пресметковната месечна моќност се утврдува на 
вредност која е еднаква на: 

а) производот од номиналната струја на главната 
ограничувачка струјна склопка и номиналниот напон, 
или производ од номиналната струја на главните оси-
гурувачи (стандарден патрон) и номиналниот напон, во 
колку неовластеното користење на електричната енер-
гија се врши пред мерните уреди но преку главната 
ограничувачка струјна склопка, односно преку главни 
осигурувачи. 

б) производ од дозволеното струјно оптоварување 
на секундарниот проводник (во зависност од видот и 
пресекот) преку кој се поврзува внатрешниот приклу-
чок и номиналниот напон, во колку неовластеното ко-
ристење на електричната енергија се врши пред  глав-
ната ограничувачка струјна склопка, односно пред 
пред главните осигурувачи. 

2) За категоријата на потрошувачи II тарифен сте-
пен, превземената електрична енергија се пресметува 
на тој начин што пресметковната моќност од алинеја 1) 
од овој член се множи со часовите на користењето на 
пресметковната моќност. Месечните часови на кори-
стење изнесуваат: 

а) кај едносменско работење, 200 часови; 
б) кај двосменско работење, 400 часови; и 
в) кај тросменско работење, 600 часови. 
Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-

ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од  бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец. 

3) За категоријата на потрошувачи домаќинства, 
превземената електрична енергија се пресметува на тој 
начин што пресметковната моќност од алинеја 1) од 
овој член се множи со часовите на користењето на 
пресметковната моќност. Месечните часови на кори-
стење изнесуваат: 

а) во месеците: I, II, III, X, XI, XII – 240 часови; 
б) во месеците: IV, V, VI, VII, VIII, IX – 120 часови. 
Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-

ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од  бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец. 

4) За категоријата на потрошувачи јавно осветлува-
ње, превземената електрична енергија се пресметува на 
тој начин што пресметковната моќност од алинеја 1) од 
овој член се множи со часовите на користењето на 
пресметковната моќност. Месечните часови на кори-
стење изнесуваат 360 часови по тарифни ставови за 
јавно осветлување.  

Бројот на часови за месецот во кој е утврдено неов-
ластено користење на електричната енергија, се утвр-
дува како производ од вкупниот број на часови во тој 
месец и количникот од  бројот на денови поминати од 
месецот на неовластено користење и вкупниот број на 
денови во тој месец. 

5) За потрошувачи од став (1) на овој член, месечна-
та количина на електрична енергија утврдена согласно 
одредбите од алинеја 1) и 2) од овој член, претставува 
количина на електрична енергија на која се применуваат 
тарифните ставови за секој месец во претходниот пери-
од од утврдувањето на неовластеното користење на еле-
ктричната енергија. Збирот од вака пресметаните месеч-
ни надоместоци за електрична енергија претставува 
утврден надоместок за електрична енергија, пропишан 
со одредбите во член 60 од овој Правилник. 
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Како претходен период на неовластено користење на 
електрична енергија ќе се смета половина време од пос-
ледната контрола на мерните уреди на потрошувачот из-
вршени од операторот на дистрибутивниот систем, но не 
повеќе од 6 (шест) месеци, доколку мерните уреди се 
вградени од операторот на дистрибутивниот систем.  

За потрошувачите кои немаат уградено мерни уре-
ди од операторот на дистрибутивниот систем, како 
претходен период на неовластено користење на еле-
ктрична енергија ќе се смета половина време од пос-
ледната контрола на мерните уреди на потрошувачот 
извршена од операторот на дистрибутивниот систем, 
но не повеќе од 12 (дванаесет) месеци. 

6) останатите трошоци предизвикани со неовласте-
ното користење на електрична енергија пропишани во 
член 60, алинеа 3) од овој Правилник се пресметуваат 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
Член 66 

(1) За категоријата на потрошувачи домаќинства 
кои имаат двотарифно мерење на потрошената еле-
ктрична енергија, доколку потрошувачот влијаел на ра-
ботата на вклопниот часовник, односно на друг уред за 
управување со тарифи (оштетување на уредот, отстра-
нување на пломба и др.), операторот на дистрибутив-
ниот систем пресметката на надоместок за потрошена-
та електрична енергија ќе ја изврши врз основа на 
вкупно утврдената потрошувачка на електрична енер-
гија пресметана по високи дневни тарифни ставови 
(ВДТ) по Тарифниот систем. 

(2) За категоријата на потрошувачи домаќинства 
кои имаат двотарифно мерење на потрошената еле-
ктрична енергија, доколку неисправноста на работење-
то на вклопниот часовник, односно на друг уред за 
управување со тарифи е од техничка причина и не е по 
вина на потрошувачот, операторот на дистрибутивниот 
систем пресметката на надоместок за потрошената еле-
ктрична енергија ќе ја изврши врз основа на вкупно 
утврдената потрошувачка на електрична енергија прес-
метана по тарифни ставови утврдена за категоријата на 
потрошувачи домаќинства кои имаат еднотарифно ме-
рење по Тарифниот систем. 

(3) За категоријата на потрошувачи домаќинства 
кои имаат еднотарифно мерење на потрошената еле-
ктрична енергија, при неовластено користење на еле-
ктричната енергија, операторот на дистрибутивниот 
систем пресметката на надоместок за потрошената еле-
ктрична енергија ќе ја изврши врз основа на вкупно 
утврдената потрошувачка на електрична енергија прес-
метана по високи дневни тарифни ставови (ВДТ) утвр-
дени за категоријата на потрошувачи домаќинства кои 
имаат двотарифно мерење по Тарифниот систем. 

 
Член 67 

(1) Потрошувачите кај кои електричната енергија 
не се мери на местото на испорака, туку на пониско на-
понско ниво од напонското ниво на кое се наоѓа место-
то на испорака, измерените количини на електрична 
енергија се зголемуваат за техничките загуби во водо-
вите и трансформаторите, при што овие односи се уре-
дуваат со договорот за користење на преносната или 
дистрибутивната мрежа.   

 
VII. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРЕ-
КИНЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОТРОШЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 
 

Член 68 
(1) Испораката на електрична енергија не смее да се 

прекине поради неплаќање на сметките, односно фа-
ктурите во рок утврден со одредбите од овој Правил-

ник, на корисниците на електрична енергија кои имаат 
објекти и инсталации, на кои со прекинот би се довеле 
во опасност животот на луѓето, сигурноста на објекти-
те и постројките, како и објектите кои се од посебна 
важност за одвивање на нормалниот живот на граѓани-
те, како што се: 

1) Болници, клиники, специјални здравствени устано-
ви (станици за итна помош и друга итна интервенција, 
стационари, заводи за трансфузија на крв – земање и пре-
работка на крв, центри за дијализа, здравствени домови); 

2) Објекти за водоснабдување (за снабдување со 
питка вода) и објекти за фекално одводување (за произ-
водство, пречистување и транспорт на вода за функци-
онирање на канализационата мрежа) на јавните прет-
пријатија; 

3) Објектите и средствата во јавниот сообраќај (ае-
родроми, железнички станици и станица за сигнализа-
ција во јавниот сообраќај); 

4) Хидрометеролошки и сеизмолошки заводи; и 
5) Детски градинки. 
(2) Со договорот за снабдување на потрошувачите 

чии објекти се наведени во став 1 на овој член се утвр-
дуваат инструментите и начинот на доставување за 
обезбедувањето на плаќањето за превземената еле-
ктрична енергија во тие објекти (авалирана меница, 
банкарска гаранција и други инструменти на плаќање 
прифатени од снабдувачот, односно од операторот на 
дистрибутивниот систем). 

(3) На објектите на потрошувачите наведени во 
став 1 од овој член, операторот на дистрибутивниот си-
стем на барање на снабдувач, може да им ја прекине 
испораката на електричната енергија поради неплаќа-
ње на сметките, односно фактурите за тие објекти, до-
колку потрошувачот не обезбеди соодветни гаранции 
дефинирани со став 2 на овој член во рок не подолг од 
45 дена од денот на настанување на обврската. 

(4) Корисниците од став 1 на овој член се должни 
како гаранција за плаќање на сметките за потрошена 
електрична енергија, на снабдувачот да му предадат 
банкарска гаранција на износ на просечната месечна 
потрошувачка на електрична енергија во претходната 
година, за два месеци однапред.  

 
Член 69 

(1) За објектите од член 68 од овој Правилник, 
правното лице како потрошувач на електрична енерги-
ја, е должен да обезбеди, инсталира и одржува во 
функционална состојба соодветен дизел агрегат за про-
изводство на електрична енергија согласно потребите 
од моќност и електрична енергија на тие објекти, во 
случај кога снабдувачот да не може да го изврши снаб-
дувањето поради виша сила. 

 
Член 70 

(1) Ограничувањето на испораката на електрична 
енергија се врши во согласност со закон, соодветните 
мрежни правила и други прописи. 

(2) Операторот на соодветниот систем не е одгово-
рен за можните штети кај потрошувачот кои би наста-
нале поради ограничувањето на испораката на еле-
ктрична енергија од став 1 на овој член. 

 
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
СЛУЧАЈ НА НАМАЛЕНА ИСПОРАКА ИЛИ ПРЕ-

КИН НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 71 
(1) Условите и начинот на обештетување на потро-

шувачот на електрична енергија во случај на намалена 
испорака или прекин ќе бидат утврдени во Правилни-
кот за квалитет на услугите во снабдувањето со еле-
ктрична енергија. 
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 (2) Операторот на соодветниот систем за електрич-
на енергија и снабдувачот се должни да обезбедат ниво 
на квалитет на електрична енергија и услуги за снабду-
вање со електрична енергија согласно Правилникот за 
квалитет на услугите во снабдувањето со електрична 
енергија.  

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 72 

(1) Корисниците кои немаат склучено договори се 
должни да склучат соодветни договори во согласност 
со овој Правилник во рок од: 

1) корисниците на висок напон и среден напон – 
најдоцна до 01.01.2011 година; 

2) корисниците од  категоријата I и II тарифен степен 
и јавно осветлување – најдоцна до 01.01.2012 година; 

3) корисниците од  категоријата домаќинства – нај-
доцна до 01.01.2015 година. 

 (2) Договорите кои се однесуваат на снабдувањето 
со електрична енергија и користењето на преносната 
или дистрибутивната мрежа, кои се склучени пред вле-
гување во сила на овој Правилник, продолжуваат да ва-
жат и по влегувањето во сила на овој Правилник до ро-
кот до кој се склучени. 

 
Член 73 

(1) До донесувањето на Правилникот за квалитет на 
услугите во снабдувањето со електрична енергија, опе-
раторот на преносната  мрежа и операторот на дистри-
бутивниот систем се должни да формираат сопствена 
база на податоци за сите прекини во испораката на еле-
ктричната енергија и квалитет на напонот, согласно 
овој Правилник и соодветните мрежни правила. 

(2) До донесувањето на Правилникот за квалитет на 
услугите во снабдувањето со електрична енергија, 
снабдувачот е должен да формира сопствена база на 
податоци, која особено треба да содржи обработени 
податоци на месечно и годишно ниво за: 

1) број на поднесени приговори за точноста на сме-
тките, односно фактурите за потрошената електрична 
енергија, по напонско ниво и по категорија на потро-
шувач; 

2) број на исклучени потрошувачи поради неплаќа-
ње на сметките, односно фактурите за потрошената 
електрична енергија, по напонско ниво и по категорија 
на потрошувач; 

3) број на повици во службата одговорна за грижа 
на потрошувачи и давање на информации, поддршка и 
советување на потрошувачи. 

 
Член 74 

(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Пра-
вилник престануваат да важат „Услови за снабдување 
со електрична енергија“ („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.06/2001).  

 
Член 75 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
    Бр. 01-2970/1     

30 декември 2009 година                   Претседател, 
       Скопје                      Димитар Петров, с.р. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 
3448. 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 2 од Законот 
за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ НА ОБУКИ И СОДРЖИНАТА НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИ-
ЦА ЗА РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА И НА ЛИЦАТА 
КОИ РАБОТАТ  СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО  

ЗРАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите на 

обуки и содржината на програмата за обука на одго-
ворните лица за радијациона заштита и на лицата кои 
работат со извори на јонизирачко зрачење.  

 
Член 2 

За одговорните лица за радијациона заштита и ли-
цата кои работат со извори на јонизирачко зрачење се 
организираат основни и дополнителни обуки. 

 
Член 3 

Сите одговорни лица за радијациона заштита и лица-
та кои работат со извори на јонизирачко зрачење треба 
да завршат основна обука за радијациона заштита. 

Содржината на програмата за основна обука од став 
1 на овој член е дадена во Прилог бр. 1 кој што е соста-
вен дел на овој правилник. 

Во содржината на програмата за обука од став 2 на 
овој член се разработуваат темите и се утврдува бројот 
на часови за секоја тема поединечно во зависност од 
дејноста со изворите на јонизирачко зрачење и потен-
цијалните опасности од примената на изворите на јони-
зирачко зрачење. 

 
Член 4 

Одговорните лица за радијациона заштита согласно 
Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијаци-
она сигурност ги спроведуваат основните обуки на ли-
цата кои работат со извори на јонизирачко зрачење, ка-
ко и обука и/или инструкции за помошниот персонал 
кој повремено престојува во контролирана и надгледу-
вана зона на зрачење според програмата за обука од 
член 4 на овој правилник. 

 
Член 5 

Покрај основната обука, одговорните лица за ради-
јациона заштита и лицата кои работат со извори на јо-
низирачко зрачење треба да завршат и дополнителна 
обука во зависност од дејноста со извори на јонизирач-
ко зрачење.  

Содржината на програмата за дополнителна обука 
од став 1 на овој член е дадена во Прилог бр. 2, којшто 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат по 
воспоставувањето на системот за обука на одговорните 
лица за радијациона заштита, а најдоцна од 1 јануари 
2011 година. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 01-1668/1 

2 декември 2009 година                     Директор, 
     Скопје                            д-р Румен Стаменов, с.р. 
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3449. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 19 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ИЗВОР НА 
ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ 
НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ДЕФИНИРАН ИЗВОР ОД 

КОНТРОЛА 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за 

изземање на извор на јонизирачко зрачење и критериу-
мите за исклучување на изложеност на дефиниран из-
вор од контрола. 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 
радионуклиди во градежните материјали, водата за пи-
ење, храната, добиточна храна и за секој материјал кој 
се користи како храна или добиточна храна, како и за 
транспорт на радиоактивни материјали. 

Одредбите од овој правилник не се однесуваат и на 
електрични апарати кои не поседуваат делови кои ра-
ботат на напон поголем од 5 kV. 

 
Член 3 

Критериумите за изземање на извори на јонизирач-
ко зрачење не се применуваат на извори чие користење 
не е оправдано согласно прописите за заштита од јони-
зирачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
II. Критериуми за изземање на извор  

на јонизирачко зрачење 
 

Член 4 
Извор на јонизирачко зрачење може да се изземе од 

постапката за издавање на дозвола за вршење на деј-
ност ако се исполнети следниве барања: 

- ефективната доза на која ќе биде изложен поединец 
од населението како резултат на изземениот извор на јо-
низирачко зрачење да не надминува 10 µSv годишно; 

- колективната ефективна доза да не надминува 1 
човек-Sv годишно и 

- проценката на оптимизација покажува дека иззе-
мањето е оптимално решение. 

  
Член 5 

Радионуклиди кои што се користат во рамките на 
определена дејност со извори на јонизирачко зрачење се 
изземаат од постапката за издавање на дозвола за вршење 
на дејност доколку активноста и активноста на единица 
маса (во натамошниот текст: концентрација на активност) 
не ги надминуваат вредностите на активност и/или кон-
центрација на активност (во натамошниот текст: нивоа на 
изземање) наведени во Табелата 1 која е дадена во Прилог 
бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Нивоата на изземање од став 1 на овој член се при-
менуваат на материјали со маса до еден тон.  

 
Член 6 

Изземањето на извор на јонизирачко зрачење од по-
стапката за издавање на дозвола за вршење на дејност 
се применува и во случаи кои ги вклучуваат следниве 
извори: 

1. Уред кој содржи радиоактивни супстанции кои 
ги надминуваат нивоата на изземање дадени во Прилог 
бр. 1 од овој правилник и тоа: 

- е конструиран во форма на затворен извор на јо-
низирачко зрачење; 

- брзината на еквивалентна доза при нормални ус-
лови на работа да не надминува 1 µSv/h на растојание 
од 0,1 m од било која достапна површина на уредот; и 

- се обезбедени неопходните услови за испуштање 
и/или одлагање на радиоктивните супстанции согласно 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радија-
циона сигурност; или 

2. Секоја катодна цевка за прикажување на визуел-
ни слики или секој друг електричен апарат кој работи 
на напон не поголем од 30 kV, обезбедувајќи дека при 
нормални услови на работа не надминува брзина на ам-
биентален дозен еквивалент H*(10) и дозен еквивалент 
во даден правец H’(0,07; Ω) од 1 µSv/h на растојание од 
0,1 m од било која достапна површина на апаратот; или 

3. Секој друг генератор на јонизирачко зрачење раз-
личен од претходно наведените во точките 1 и 2 на овој 
член обезбедувајќи дека брзината на еквивалентна доза 
при нормални услови на работа не надминува 1 µSv/h 
на растојание од 0,1 m од било која достапна површина 
на уредот; или 

4. Материјал контаминиран со радиоактивни суп-
станции кои што се резултат на дозволено испуштање 
согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност. 

 
Член 7 

Нивоата на изземање за природни радиоактивни из-
вори изразени во концентрации на активност се наве-
дени во Табелата која е дадена во Прилог бр.2 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Во случај на смеса на природни радиоактивни изво-
ри концентрацијата на активност за секој радиоактивен 
извор треба да биде помала од нивоата на изземање на-
ведени во Табелата  од став 1 на овој член. 

 
Член 8 

Материјалите чија маса е поголема од еден тон и 
кои што содржат вештачки радионуклиди нивоата на 
изземање дадени како концентрации на активност се 
наведени во Табелата  која е дадена во Прилог бр. 3 кој 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Смесата на повеќе радионуклиди од вештачко по-
текло се иззема од постапката за издавање на дозвола 
за вршење на дејност доколку е исполнето следното: 

 
 
 
 
  или, 
каде што Ak е активноста на радионуклидот k, AE,k е 

нивото на изземање на радионуклидот k, Ck е концен-
трација на активност на радионуклидот k, и CE,k е ниво-
то на изземање на радионуклидот k. 

 
Член 10 

За смеса на радионуклиди од природно и вештачко 
потекло, се применуваат одредбите на член 7 став 2 и 
член 9 од овој правилник. 

  
Член 11 

При утврдување на критериумите на нивоата на из-
земање предвид се зема и појавата на радионуклиди во 
секуларна рамнотежа со носителот на фамилијата на 
радиоактивни распади. 

Листата на фамилии на радиоактивни распади е да-
дена во Табелата 2 од Прилог бр. 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

За радионуклиди што не се дадени во Прилог бр. 1 
на овој правилник, нивоата на изземање се определува-
ат од Дирекцијата за радијациона сигурност.  
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III. Исклучување на изложеност на дефиниран  
извор од контрола 

 
Член 12 

Од контрола се исклучува изложеност на: 
- К-40 во телото на човекот; 
- космичко зрачење на површината на земјата и 
- непроменети концентрации на радионуклиди во 

необработените материјали. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Завршна одредба 
 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
  Бр. 01-1668/4 

2 декември 2009 година                    Директор, 
     Скопје                            д-р Румен Стаменов, с.р. 
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3450. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 20 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИ-
РАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА 
РАДИОАКТИВЕН И НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува категоризацијата 
на изворите на јонизирачко зрачење, како и категориза-
цијата на радиоактивен и нуклеарен материјал. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

Опасен извор е извор на јонизирачко зрачење кој-
што доколку не е под контрола може да доведе до из-
ложеност на јонизирачко зрачење доволна да предизви-
ка појава на детерминистички ефекти кои се фатални 
или претставуваат закана по животот на поединецот 
или резултираат во трајна повреда која го намалува 
квалитетот на живеење на поединецот. 

Затворен радиоактивен извор е извор во цврста 
форма заштитен на таков начин да спречи било каква 
дисперзија на радиоактивни супстанции во животната 
средина при нормални услови на негово користење.  

Отворен радиоактивен извор е извор кој не спаѓа во 
затворени радиоактивни извори. 

Радијационен ризик е веројатност за појава на зна-
чајни ефекти по здравјето на човекот или на неговото 
потомство како резултат на изложеност на јонизирачко 
зрачење. 

 
Член 3 

Категоризацијата на изворите на јонизирачко зраче-
ње, на радиоактивен материјал и нуклеарен материјал 
обезбедува основа за воспоставување на соодветен сте-
пен на контрола во сите дејности со нив, а во врска со 
сигурноста, безбедноста и физичката заштита на ради-
оактивните извори и радиоактивниот и нуклеарниот 
материјал. 

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на: 
- генератори на јонизирачко зрачење (рендгенски 

апарати, акцелератори на честици и други); 
- радиоактивен отпад и извори вон употреба и 
- амбалажа наменета за транспорт на радиоактивен 

материјал. 
 

Член 5 
Категоризацијата на изворите на јонизирачко зраче-

ње и радиоактивен материјал (во натамошниот текст: 
категоризација на радиоактивни извори) се темели на 
D-вредноста за даден радиоактивен извор која претста-
вува вредност на активноста на радиоактивниот извор 
над која истиот се смета за опасен извор.  

Утврдувањето дали даден извор е опасен и D-вред-
ностите по поедини радионуклиди се наведени во При-
лог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Утврдување на категоријата на даден затворен ра-
диоактивен извор се врши врз основа на односот на 
активноста на радиоактивниот извор изразена во тера-
бекерели (TBq) и помалата D-вредност за соодветниот 
радионуклид (A/D) од наведените во Табелата  која е 
дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правил-
ник, и тоа: 

1) Категорија 1 на радиоактивни извори се извори 
за кои е исполнето A/D ≥ 1000; 

2) Категорија 2 на радиоактивни извори се извори 
за кои е исполнето 1000>A/D ≥ 10; 

3) Категорија 3 на радиоактивни извори се извори 
за кои е исполнето 10>A/D ≥ 1; 

4) Категорија 4 на радиоактивни извори се извори 
за кои е исполнето 1>A/D ≥ 0,01 и  

5) Категорија 5 на радиоактивни извори се извори 
за кои е исполнето 0,01>A/D≥АЕ,k/D, каде AE,k e aктив-
ност на радионуклидот k која одговара на нивото на из-
земање согласно прописите за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност. 

 
Член 7 

Утврдувањето на категоријата на радиоактивни из-
вори од член 6 на овој правилник се применува и за 
отворени радиоактивни извори и радионуклиди со кра-
тко време на полураспад, но притоа се води сметка за 
вредноста на активноста на дадениот извор која се зема 
предвид за утврдување на категоријата. 

 
Член 8 

Кога повеќе радиоактивни извори се во своја непо-
средна близина на локација каде истите се користат 
согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност, тогаш категоријата на се-
вкупноста од извори се утврдува врз основа на член 6 
на овој правилник, каде односот А/D се пресметува на 
следниот начин: 

 
 
 
 
 
 
 
каде Аi,n е активноста на секој индивидуален извор i 

на радионуклид n, a Dn е D-вредноста на радионукли-
дот n.   

 
Член 9 

За високо активни радиоактивни извори се сметаат 
радионуклидите чија активност ги надминува нивоата 
наведени во Табелата која е дадена во Прилог бр.2 кој е 
составен дел на овој правилник. 

За радионуклиди кои не се наведени во Табелата од 
став 1 на овој член, нивото на активност изнесува една 
стотинка од соодветната А1 вредност утврдена со про-
писите со кои се регулира транспортот на радиоакти-
вен материјал. 

 
Член 10 

Категоризацијата на нуклеарен материјал се темели 
врз потенцијалниот радијационен ризик од материјалот 
употребен во нуклеарни експлозивни направи и зависи 
од видот на нуклеарниот материјал, неговиот состав, 
физичката и хемиска форма, степенот на разредување, 
нивото на радијација и количината на материјалот. 

Категоризацијата од став 1 на овој член е дадена во 
Табелата која е дадена во Прилог бр.3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр.01-1668/5                    
02 декември 2009 година                 Директор, 
               Скопје                 д-р Румен Стаменов, с.р. 
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3451. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 21 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РАДИЈАЦИОНИ 
И НУКЛЕАРНИ ЗАКАНИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува категоризацијата 
на радијациони и нуклеарни закани. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

Радијациони закани се радиолошки и нуклеарни за-
кани. 

Место на настан е географска област околу построј-
ка или објект каде се врши дејност со извори на јонизи-
рачко зрачење или нуклеарен материјал или околу из-
вор кај кои во рамките на самиот процес на управување 
со постројката или дејноста може директно да настане 
радијационен вонреден настан. Место на настан е ти-
пично областа во рамките на безбедносниот периметар 
или на друг начин назначена територија (контролира-
ната зона или кордонот назначен околу местото на на-
станот).   

Класа на радијационен вонреден настан е севкуп-
ност од услови кои бараат сличен итен одговор на во-
нредниот настан и се користи во комуникацијата меѓу 
државните органи и институциите кои учествуваат во 
одговорот на вонреден настан. 

Подготовка за радијационен вонреден настан е спо-
собност за превземање на акции кои ефективно ги на-
малуваат последиците од вонредниот настан по здрав-
јето на луѓето и сигурноста, квалитетот на живеење, 
имотот и животната средина.    

Одговор на радијационен вонреден настан е спрове-
дување на акции со цел намалување на последиците од 
вонредниот настан по здравјето на луѓето и сигурно-
ста, квалитетот на живеење, имотот и животната среди-
на, при што обезбедува и основа за враќање на нормал-
ни социо-економски активности.  

Тешки детерминистички ефекти се детерминистич-
ки ефекти кои се фатални или претставуваат закана по 
животот на поединецот или резултираат во трајна по-
вреда која го намалува квалитетот на живеење на пое-
динецот. 

 
Член 3 

Категоризацијата на радијациони закани обезбедува 
основа за воспоставување на соодветни системи за под-
готовка за радијационен вонреден настан и планирање 
на одговорот на радијационен вонреден настан. 

 
Член 4 

Со цел оптимизација на акциите и мерките за нама-
лување и елиминирање на последиците од радијацио-
нен вонреден настан, постројките, објектите каде се вр-

ши дејност со извори на јонизирачко зрачење или нук-
леарен материјал, како и дејностите со тие извори од-
носно тој нуклеарен материјал се категоризираат во 
следниве категории: 

1. Категорија 1 на радијациони закани - Постројки 
кај кои настаните на местото на настанот, вклучувајќи 
ги и тие чија веројатност за појавување е многу мала, 
може да доведат до појава на тешки детерминистички 
ефекти кај поединци надвор од местото на настанот; 

2. Категорија 2 на радијациони закани – Постројки 
односно објекти каде се врши дејност со извори на јо-
низирачко зрачење или нуклеарен материјал кај кои на-
станите на местото на настан може да доведат до дози 
кај поединци надвор од местото на настанот кои бараат 
превземање на итни акции за заштита во согласност со 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радија-
циона сигурност;   

3. Категорија 3 на радијациони закани – Објекти ка-
де се врши дејност со извори на јонизирачко зрачење 
или нуклеарен материјал кај кои настаните на местото 
на настан може да доведат до дози кај поединци од ме-
стото на настанот или до контаминација на местото на 
настанот кои бараат превземање на итни акции за за-
штита на местото на настанот во согласност со пропи-
сите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност; 

4. Категорија 4 на радијациони закани – Дејности 
со извори на јонизирачко зрачење или нуклеарен мате-
ријал кај кои може да се појави радијационен вонреден 
настан кој бара превземање на итни акции за заштита 
во согласност со прописите за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност на некоја непредвид-
лива локација. Во категоријата 4 на радијациони закани 
влегуваат не само дејностите овластени согласно про-
писите за заштита од јонизирачко зрачење и радијацио-
на сигурност туку и неовластени дејности врзани со 
опасен извор на јонизирачко зрачење; 

5. Категорија 5 на радијациони закани –Дејности во 
кои нормално не се користат извори на јонизирачко 
зрачење, но чии производи за кои постои значителна 
веројатност да бидат контаминирани како последица 
на настани врзани со постројки односно дејности од 
категорија 1, 2, 3 или 4 на радијациони закани во Ре-
публика Македонија или надвор од неа, до нивоа кои 
веднаш наложуваат рестрикции над нив согласно про-
писите за заштита од јонизирачко зрачење и радијацио-
на сигурност.  

 
Член 5 

Постројките и објектите каде се врши дејност со из-
вори на јонизирачко зрачење или нуклеарен материјал 
односно дејностите со извори на јонизирачко зрачење 
или нуклеарен материјал  кои влегуваат во категориите 
на радијациони закани од член 4 на овој правилник се:  

1) во Категорија 1 на радијациони закани: 
- нуклеарни реактори со термална моќност поголе-

ма од 100 МW;  
- објекти со истрошено гориво чија вкупна актив-

ност на цезиум-137 е поголема од 0,1 ЕBq (што одгова-
ра на инвентар во јадрото на реактор со термална моќ-
ност од 3000 MW); 
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- нуклеарни постројки и објекти каде се вршат дејно-
сти со радиоактивни извори од категорија 1 на радиоа-
ктивни извори согласно прописите за заштита од јонизи-
рачко зрачење и радијациона сигурност, кои содржат 
радионуклиди во количина доволна да доведе до појава 
на тешки детерминистички ефекти надвор од местото на 
настан доколку се распрснати во животната средина;  

2) во Категорија  2 на радијациони закани: 
- нуклеарен реактор со термална моќност поголема 

од 2 MW и помала или еднаква на 100 МW; 
- објекти со истрошено гориво кои содржат истро-

шено гориво кое бара активно ладење; 
- објекти кај кои постои веројатност за неконтроли-

ран критичен режим на работа во радиус од 500м од 
границите на местото на настанот; 

- објекти со радиоактивни извори од категорија 2 на 
радиоактивни извори согласно прописите за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, кои 
содржат радионуклиди во количина доволна да биде 
потребно превземање на заштитни мерки надвор од ме-
стото на настанот доколку се распрснати во животната 
средина; 

 3) во Категорија 3 на радијациони закани: 
- нуклеарен реактор со термална моќност помала 

или еднаква на 2 МW; 
- објекти кај кои постои веројатност за надворешна 

изложеност на јонизирачко зрачење, при губење на за-
штитата, со брзина на доза поголема од 100 mGy/h на 
оддалеченост од 1 m од изворот; 

- објекти кај кои постои веројатност за неконтроли-
ран критичен режим на работа на растојание поголемо 
од 500 m од границите на заштитната зона; 

- објекти со радиоактивни извори од категорија 3 и 4 
на радиоактивни извори согласно прописите за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, кои 
содржат радионуклиди во количина доволна да биде 
потребно превземање на заштитни мерки на местото на 
настанот доколку се распрснати во животната средина; 

4) во Категорија 4 на радијациони закани: 
- мобилни извори за кои постои веројатност од надво-

решна изложеност при губење на заштитата со брзина на 
доза поголема од 10 mGy/h на растојание од 1 m од 
изворот или опасните извори согласно со прописите за 
заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност; 

- сателити со опасни извори согласно со прописите 
за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност; 

- транспорт на радиоактивен материјал во количина 
која може да е опасна доколку не е под контрола, како и  

-објекти/локации кај кои постои значителна веро-
јатност за појавување на опасен извор кој не е под кон-
трола како: 

а) објекти каде се постапува со стар отпаден метал,  
б) граничните прeмини и  
в) објекти со фиксни мерачи со опасни извори сог-

ласно со прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност. 

 
Член 6 

Радијационите вонредни настани во постројките и 
објектите каде се врши дејност со извори на јонизирач-
ко зрачење или нуклеарен материјал, како и во дејно-

стите со извори на јонизирачко зрачење или нуклеарен 
материјал, во зависност од можноста за контрола на 
процесите во текот на радијациониот вонреден настан 
и штетноста од неговите последици, за целите на одго-
вор на радијациониот вонреден настан, се класифици-
раат во следниве класи: 

1. „Општ радијационен вонреден настан“ за вонре-
ден настан во постројки од категорија 1 или 2 на ради-
јациони закани која вклучува реален или можен ризик 
од ослободување на радиоактивни супстанции или из-
ложеност на зрачење кое бара превземање на итни ак-
ции за заштита надвор од местото на настан; 

2. „Радијационен вонреден настан локализиран на ме-
стото на настан“ за вонреден настан во постројки од кате-
горија 1 или 2 на радијациони закани кај кои значително е 
намалено нивото на заштита за поединци од местото на 
настанот и од непосредната околина на постројката; 

3. „Радијационен вонреден настан локализиран во 
постројка односно објект“ за вонредни настани во по-
стројки односно објекти од категорија 1, 2 или 3 на ра-
дијациони закани кај кои значително е намалено ниво-
то на заштита на поединци од местото на настанот; 

4. „Тревога“ за радијационен вонреден настан во 
постројки од категорија 1, 2 или 3 на радијациони зака-
ни кои вклучуваат несигурно или значително намалу-
вање на нивото на заштита за населението или поедин-
ци од местото на настан; 

5. „Друг радијационен вонреден настан“ за вонре-
ден настан кој вклучува извор на јонизирачко зрачење 
кој не е под контрола поради губење, кражба или недо-
волна контрола над опасен извор, вклучувајќи и враќа-
ње на сателит кој содржи таков извор. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 01-1668/6                 

2 декември 2009 година                        Директор, 
       Скопје                  д-р Румен Стаменов, с.р. 

__________ 
3452. 

Врз основа на член 26-д, став 1, точка 10 од Законот 
за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ ГРАНИЦИ НА 
ИСПУШТАЊЕ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ 
ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, НАЧИН НА ВРШЕЊЕ 

МОНИТОРИНГ, ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
И ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ 

 
I. Општи одредби 

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат максимално доз-
волените граници на испуштање на радиоактивни мате-
рии (во натамошниот текст: радиоактивни супстанции) 
во животната средина, начинот на вршење мониторинг, 
водење евиденција и поднесување извештаи. 
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Член 2 
Ако природата на дејноста со извори на јонизирач-

ко зрачење е таква да резултира со неизбежни испу-
штања на радиоактивни супстанции во воздухот, во 
протечните (површински) води, канализациониот си-
стем или на друг начин во животната средина, од стра-
на на правното лице се обезбедува дека количината на 
испуштените радиоактивни супстанции останува толку 
ниска колку е разумно да се достигне и во сите случаи 
под максимално дозволените граници утврдени со 
одредбите на овој правилник. 

Ако природата на работната активност согласно 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радија-
циона сигурност е таква да резултира со испуштање на 
остатоци или други природни радиоактивни супстан-
ции во течна форма преку канализациониот систем или 
во форма на гас или аеросоли во воздухот од работната 
средина од страна на правниот субјект треба да се обез-
беди дека количината на испуштените природни радио-
активни супстанции останува толку ниска колку е раз-
умно да се достигне и во сите случаи под максимално 
дозволените граници утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Правното лице и/или правниот субјект пред испу-
штањето на цврсти, течни и/или гасовити радиоактив-
ни супстанции или остатоци или други природни ради-
оактивни супстанции од работни активности во живот-
ната средина треба да ги: 

- определи карактеристиките и активноста на суп-
станцијата што треба да се испушти, како и потенци-
јалните места и методи на испуштање; 

- определи сите можни патишта на изложеност на 
јонизирачко зрачење на населението од испуштените 
радиоактивни супстанции; 

- процени дозите од планираните испуштања на 
радиоактивните супстанции на поединец од населе-
нието и 

- достави сите претходни информации до Дирекци-
јата за радијациона сигурност. 

 
II. Максимално дозволени граници на испуштање 
на радиоактивни супстанции во животната средина 

 
Член 4 

Во случај на испуштање на радиоактивни супстан-
ции во гасовита, течна и цврста состојба кои потекну-
ваат од дејност со извори на јонизирачко зрачење не 
треба да се надминат следниве реферeнтни нивоа: 

- ефективна доза за поединец од населението од 10 
µSv годишно и 

- колективна ефективна доза од 1 човек-Sv годишно. 
Во случај на испуштање на остатоци и други при-

родни радиоактивни супстанции кои потекнуваат од 
работни активности се користи дозното ограничување 
за поединци од населението утврдено согласно пропи-
сите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност. 

Член 5 
Радиоактивни супстанции и други супстанции кои 

што содржат радионуклиди или други предмети кои 
што се контаминирани со радионуклиди може да се ис-
пуштат во животната средина доколку: 

1. За време на испуштањето на радиоактивни суп-
станции и други супстанции кои што содржат радио-
нуклиди или други предмети кои што се контаминира-
ни со радионуклиди кои што се користат во рамките на 
дадена дејност со извори на јонизирачко зрачење зби-
рот на односите на средните активности на единица 
маса на одделни радионуклиди од супстанцијата која 
што се испушта и нивоата на активностите на единица 
маса дадени во табела 1 од Прилог бр. 1, кој што е со-
ставен дел на овој правилник, не треба да биде поголем 
од 1, како и збирот на односите на средната активност 
на одделни радионуклиди што се испуштаат на едини-
ца површина и нивоата на активноста на единица повр-
шина на соодветните радионуклиди дадени во табела 2 
од Прилог бр. 1 на овој правилник не треба да биде по-
голем од 1; 

2. За време на испуштање на отпадна вода во про-
течните (површински) води збирот на производите на 
средните активности на единица волумен на одделни 
радионуклиди кои што се испуштаат и факторот на 
конверзија на доза h(g)j,инг за внесување на радионук-
лид „j“ по пат на ингестија за поединци од населението 
постари од 18 години утврдени согласно прописите за 
заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-
ност на секој метар кубен испуштена вода не треба да 
биде поголем од 10-4 Sv/m3; 

3. За време на испуштање на отпадна вода во кана-
лизационен систем збирот на производите на средните 
активности на единица волумен на одделни радионук-
лиди кои што се испуштаат во животната средина и фа-
кторот на конверзија на доза h(g)j,инг за внесување на 
радионуклид „j“ по пат на ингестија за поединци од на-
селението постари од 18 години утврдени согласно 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радија-
циона сигурност во секој метар кубен испуштена вода  
не треба да биде поголем од 10-2 Sv/m3; 

4. За време на испуштање на радиоактивни супстан-
ции во атмосферата збирот од производите на средните 
активности на единица волумен на одделни радионук-
лиди кои што се испуштаат и факторот на конверзија 
на доза h(g)j,инх за внесување на радионуклид „j“ по 
пат на инхалација за поединци од населението постари 
од 18 години утврдени согласно прописите за заштита 
од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност на се-
кој метар кубен испуштени радиоактивни супстанции 
во гасовита состојба не треба да биде поголем од 10-7 
Sv/m3; 

5. За време на одлагање на радиоактивни супстан-
ции во цврста состојба во животната средина треба да 
бидат исполнети максимално дозволените граници 
утврдени во точката 1 од овој член, и одлагањето треба 
да биде спроведено на таков начин да брзината на ам-
биентален дозен еквивалент не треба да надмине 0,1 
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µSv/h на растојание од 1 m од површината на одложена-
та супстанција во споредба со природниот фон во даде-
на точка и вкупната брзина на амбиентален дозен екви-
валент не треба да надмине вредност од 0,4 µSv/h; и 
 

6. За време на испуштање на радиоактивни супстан-
ции во гасовита состојба кои што се резултат на сого-
рување во постројки за спалување треба да бидат ис-
полнети максимално дозволените граници утврдени во 
точката 4 на овој член и создадената пепел од спалува-
њето треба да ги исполни максимално дозволените гра-
ници утврдени во точката 1 на овој член, или доколку 
пепелта е одложена во депонии за отпад треба да ги ис-
полни максимално дозволените граници утврдени во 
точката 5 на овој член. 

Нивоата од ставот 1 на овој член не се однесуваат 
на испуштање на радиоактивни супстанции во живот-
ната средина кои што не го исполнуваат принципот на 
оптимизација согласно прописите за заштита од јони-
зирачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
Член 6 

Испуштањата на остатоци или други природни ра-
диоактивни супстанции во течна форма во канализаци-
ониот систем или во гасна состојба или аеросоли во 
воздухот, а кои потекнуваат од работни активности не 
треба да ги надминуваат вредностите дадени во Прилог 
бр. 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Во случај на надминување на вредностите од став 1 
на овој член се врши проценка на дозата со цел опреде-
лување дали одредбите од членот 4 став 2 од овој пра-
вилник се задоволени. 

Во случај на повеќе од еден радионуклид збирот на 
односите на определената концентрација на активност 
и вредностите дадени во Прилог бр. 2 од овој правил-
ник треба да биде помал од 1.  

Вредностите од ставот 1 на овој член не се однесу-
ваат на испуштање на остатоци или други природни 
радиоактивни супстанции во животната средина кои 
што не го исполнуваат принципот на оптимизација сог-
ласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и 
радијациона сигурност. 

 
III. Начин на вршење мониторинг, водење  
евиденција и поднесување на извештаи 

 
Член 7 

Правното лице и/или правниот субјект врши мони-
торинг над испуштањето на радиоактивните супстан-
ции во животната средина со цел да обезбеди дека из-
вршените испуштања се во рамките на максимално 
дозволените граници утврдени со одредбите на овој 
правилник. 

Мониторингот на испуштањата од ставот 1 на овој 
член се врши преку следење, мерење, пресметување и 
забележување на вредностите и параметрите кои ги ка-
рактеризираат испуштањата на радиоактивните суп-
станции во близина на работното место, особено вкуп-
ната активност и активностите на единица волумен на 
испуштените радиоактивни супстанции. 

Мониторингот се врши на сите работни места каде 
што има извори на јонизирачко зрачење, кои можат да 
доведат до радиоактивна контаминација преку кон-
тролирано испуштање на радиоактивни супстанции, 
како и во близина каде што постои можност за исте-
кување на значителни количини на радиоактивни суп-
станции и на сите работни места каде се вршат работ-
ни активности или се генерираат остатоци согласно 
прописите за заштита од јонизирачко зрачење и ради-
јациона сигурност. 

 
Член 8 

Од страна на правното лице и/или правниот субјект 
се води евиденција за резултатите од мониторингот и 
од пресметаните дози и/или брзина на дози и ја изве-
стува Дирекцијата за радијациона сигурност најдоцна 
до 60 дена пред испуштањето на радиоактивните суп-
станции за видот на радиоактивната супстанција, нејзи-
ната активност, количина, местото на испуштање, дату-
мот кога ќе се изврши испуштањето, времетраење на 
испуштањето и методот на испуштање на радиоактив-
ните супстанции во животната средина, како и за про-
ценетата доза на изложеност на јонизирачко зрачење 
на поединец од населението и начин на нејзино прес-
метување. 

Од страна на правното лице и/или правниот субјект 
веднаш се известува Дирекцијата за радијациона сигур-
ност за секое непредвидено и/или инцидентно испу-
штање на радиоактивни супстанции во животната сре-
дина. 

 
Член 9 

Составен дел на овој правилник е Прилогот број 1, 
кој е составен од Табела 1: Нивоа на активност на еди-
ница маса и Табела 2: Нивоа на активност на единица 
површина и Прилогот број 2, кој е составен од Табела 
1: Вредности на активност на радионуклиди во едини-
ца време при испуштање во канализациониот систем и 
Табела 2: Вредности на активност на радионуклиди во 
единица време при испуштање во воздухот. 

 
IV. Преодни и завршни одредби 

 
Член 10 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да се применуваат членовите 31, 32 и 33 
од Правилникот за начинот на собирање, евидентира-
ње, обработување, чување, конечно сместување и испу-
штање на радиоактивни отпадни материи во човекова-
та средина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86). 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
         Бр. 03-1718/2                                 
9 декември 2009 година                     Директор, 
              Скопје                 д-р Румен Стаменов, с.р. 
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