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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2739. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за земјоделство и рурален развој, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 мај 2015 година. 
   
   Бр. 08-2244/1                             Претседател 
20 мај 2015 година                 на Република Македонија,                       

   Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Во Законот за земјоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15 
и 73/15), во членот 99 став (1) зборовите: „кои немаат 
третман на елементарна непогода“ се бришат. 

 Ставот 2 се менува и гласи: 
„Максималната висина на помошта од ставот (1) на 

овој член нема да надминува 100% од утврдената загу-
ба на приходот од продажба на земјоделски растенија и 
животни на земјоделски имот и штети на стакленици и 
пластеници.“ 

 По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи: 
„(10) Висината на помошта од ставот (2) на овој 

член се утврдува согласно со Годишните програми од 
членот 7 став (6) од овој закон.“  

 
Член 2 

 По членот 99-а се додава нов наслов и нов член 99-
б, кој гласи: 

  Стр. 

 Резолуции на Советот за безбед-
ност на Обединетите нации со кои 
се воведува, изменува или укинува 
режим на санкции против држави, 

ентитети или поединци  

    1. Одлука за воведување на рестрик-
тивните  мерки   согласно  Резолу-
цијата 2199 (2015) на Советот за 
безбедност на Обединетите нации 
против ИДИЛ, ФАН и останатите 
поединци, групи, организации и 
субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ 
кои претставуваат закана по меѓуна-
родниот мир и безбедност................ 2 

 Огласен дел....................................... 1-108 
 
 
 
 
 
 

„Дополнителна помош за исплата на загуби предиз-
викани од природни непогоди и неповолни 

климатски настани 
 

Член 99-б 
(1) По исклучок од членот 99 од овој закон Владата 

на Република Македонија може да донесе одлука за до-
полнителна помош за исплата на загуби предизвикани 
од природни непогоди и неповолни климатски настани 
и на лица кои не се корисници на средства согласно со 
членот 14 од овој закон. 

(2) Во одлуката од ставот 1 на овој член ќе се ут-
врди максималната висина на помошта која не смее да 
надминува 100% од утврдената загуба на приходи од 
продажба на земјоделски растенија и животни на зем-
јоделски имот и штети на стакленици и пластеници 
согласно со прописот од членот 99 став (3) од овој за-
кон. 

(3) Дополнителната помош од ставот 1 на овој член 
ќе се исплаќа како мерка предвидена во Годишните 
програми од членот 7 став (6) од овој закон.“ 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

____________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 
126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15 dhe 73/15), në 
nenin 99 paragrafi (1) fjalët: "që nuk kanë trajtim të 
fatkeqësisë elementare" shlyhen.   

 
Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
"Lartësia maksimale e ndihmës nga paragrafi (1) i këtij 

neni nuk do të tejkalojë 100% të humbjes së përcaktuar të 
të hyrave nga shitja e bimëve bujqësore dhe kafshëve të 
pronës bujqësore dhe dëmeve të serrave prej qelqi dhe 
serrave me plastmasë." 

Pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10), si vijon:  
"(10) Lartësia e ndihmës nga paragrafi (2) i këtij neni 

përcaktohet në pajtim me Programet vjetore nga neni 7 
paragrafi (6) i këtij ligji."  
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     Бр. 42-4533/1                                                                                       Заменик на претседателот 

12 мај 2015 година                                                                                   на Владата на Република 

        Скопје                                                                                                           Македонија, 

                                                                                                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2740. 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО  

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛ КО КОЊСКО,  

ОПШТИНА ОХРИД 

Neni 2 
Pas nenit 99-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 99-b, si 

vijon:  
"Ndihma shtesë për pagesën e humbjeve të shkaktuara 

nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavolitshme 
klimatike 

 
Neni 99-b 

(1) Me përjashtim nga neni 99 të këtij ligji Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë mund të miratojë vendim për 
ndihmë shtesë për pagesën e humbjeve të shkaktuara nga 
fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavolitshme klimatike 
edhe personave që nuk janë shfrytëzues të mjeteve në 
pajtim me nenin 14 të këtij ligji.  

     (2) Në vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni do të 
përcaktohet lartësia maksimale e ndihmës e cila nuk guxon 
të tejkalojë 100% të humbjes së përcaktuar të të hyrave të 
nga shitja e bimëve bujqësore dhe kafshëve të pronës 
bujqësore dhe dëmeve të serrave prej qelqi dhe serrave me 
plastmasë në pajtim me rregullën nga neni 99 paragrafi (3) 
i këtij ligji. 

(3) Ndihma shtesë nga paragrafi 1 i këtij neni do të 
paguhet si masë e paraparë në Programet vjetore nga neni 7 
paragrafi (6) i këtij ligji." 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2741. 

Врз основа на член 6 став (4) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 199/14), министерот за култура, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗДАВАЧКАТА  

ПРОДУКЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишниот извештај за издавачката продукција 

на издавачот (во натамошниот текст: годишниот извештај). 

 

Член 2 

Со годишниот извештај се обезбедуваат податоци за издавачката продукција на издавачите. 

 

Член 3 

Годишниот извештај се доставува на образец „Годишен извештај за издавачката продукција на издавачот“ кој 

се печати на хартија во бела боја со формат А4. 

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Образецот од член 2 став 1 од овој правилник содржи: 

1. Податоци за издавачот; 

2. Податоци за издадените публикации; 

2.1. Податоци за издадената сериска публикација и континуиран извор (списанија, весници и слично); 

3. Податоци за печатницата; 

4. Датум и место на поднесување на годишниот извештај; 

5. Потпис на поднесителот на годишниот извештај. 

 

Член 5 

Годишниот извештај се доставува до Националната установа Национална и универзитетска библиотека 

„Св. Климент Охридски“ – Скопје во писмена и/или електронска форма. 

 

Член 6 

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

Македонија“. 

 

       Бр.55-6417/1  

  14 мај 2015 година                                  Министер за култура, 

           Скопје                                                          д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2742. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 31 од Законот за презе-

мање на акционерски друштва („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013 и 

166/2014), постапувајќи по Барањето за издавање доз-

вола за понуда за преземање на ФЗЦ 11 Октомври АД 

Куманово, поднесено од НЛБ Тутунска Банка АД 

Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, во 

име и за сметка на преземачот, Друштвото за градеж-

ништво и трговија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово, бр.03-13979 од 29.4.2015 година, на 

седницата одржана на ден 11.5.2015 година го донесе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА  

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 

1. На Друштвото за градежништво и трговија КВА-

ЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со се-

диште на ул. „Никола Тесла“ бр.160, Куманово, Репуб-

лика Македонија, се издава дозвола за давање понуда 

за преземање на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово. По-

нудата за преземање ја дава НЛБ Тутунска Банка АД 

Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, во 

име и за сметка на Друштвото за градежништво и трго-

вија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.  

2. Понудата за преземање се однесува на 461.626 

обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 Ок-

томври АД Куманово и 28.380 приоритетни кумулатив-

ни акции издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово. 

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши 

по цена од 550,00 денари по акција. 

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 де-

на од денот на првото објавување на понудата за презе-

мање. 

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен 

да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-

ден со Законот и Понудата за преземање. 

6. Жалбата против ова решение не го одложува не-

говото извршување. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-103 Комисија за хартии од вредност 

11 мај 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2743. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 28 алинеја 1, член 
9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија, постапувајќи по Барањето 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје од 24.4.2015 година, на сед-
ницата одржана на ден 11.5.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Иново Статус АД Скопје се дава одобрение за 
издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда - четврта емисија на 50.000 обични 
акции во вкупна вредност од 50.000 евра, односно 
3.077.835 денари според средниот курс на Народната 
Банка на Република Македонија објавен на денот пред 
донесување на Одлуката бр. 02-29/1 од 21.4.2015 годи-
на за зголемување на основната главнина на Друштво-
то за управување со инвестициски фондови Иново Ста-
тус АД Скопје со влогови, со издавање на нови акции 
од четврта емисија по пат на приватна понуда донесена 
од Собранието на акционери. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-29/1 од 
21.4.2015 година за зголемување на основната главни-
на на Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови Иново Статус АД Скопје со влогови, со издавање 
на нови акции од четврта емисија по пат на приватна 
понуда донесена од Собранието на акционери. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП 1 Број 10-102 Комисија за хартии од вредност 

11 мај 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2744. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14) и точка 13 од Одлуката за содржината и начинот 

на функционирање на Кредитниот регистар („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 186/13 и 74/15), 

гувернерот на Народната банка на Република Македо-

нија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИ-

РАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

 

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

содржината и начинот на функционирање на Кредит-

ниот регистар („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/14) во точката 1, точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „како и начинот на ко-

ригирање на погрешните податоци.“. 

     2. Точката 5 се менува и гласи:  
„Банките и штедилниците доставуваат и користат 

податоци и информации до/од Кредитниот регистар и 
вршат коригирање на погрешните податоци, согласно 
со форматот на електронските пораки коишто се уреду-
ваат со Техничките насоки за работа со апликацијата 
Кредитен регистар, објавени на почетниот екран за на-
јава во апликацијата.“  

3. Во точката 6 став 1, зборовите: „од Одлуката ко-
ишто банките и штедилниците се должни да ги доста-
вуваат до Кредитниот регистар“ се заменуваат со збо-
ровите: „и точката 8-а од Одлуката“. 

На крајот од петтата алинеја, точката се заменува 
со точка и запирка.  

По петтата алинеја, се додаваат две нови алинеи ко-
ишто гласат: 

„- прилогот бр. 6 - Барање за корекција; 
- прилогот бр. 7 - Известување за корекцијата.“ 
По ставот 3 се додава нов став 4, којшто гласи:  
„Банките и штедилниците го коригираат погрешни-

от податок и добиваат известување за корекцијата од 
ставот 1 од оваа точка со користење на шифрите дефи-
нирани во соодветните прилози.“ 

Во ставот 4, којшто станува став 5, зборовите: „од-
носно вредности,“ се бришат. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
У. бр. 17924  

18 мај 2015 година Гувернер, 
Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

2745. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Марул, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Марул, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Марул. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6460/1  

28 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2746. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 28.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Петралица, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Петралица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Петралица. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6461/1  

28 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

________ 

2747. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности  до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 28.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радолишта-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделението за катастар 
на недвижности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радолишта-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина  Радолишта-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6462/1  

28 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2748. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Селце, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Селце, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Селце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6624/1  

30 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2749. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Граиште, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Демир Xисар. 
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Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Граиште, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Граиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6625/1  

30 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2750. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Пезово, која е во надлежност на 
одржување на  Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пезово, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Пезово. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6626/1  

30 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2751. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 30.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мислешево-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделението за катастар 
на недвижности Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мислешево-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Мислешево-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6627/1  

30 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

2752. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Радожда, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти Струга. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Радожда, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Радожда.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6758/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2753. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности,  до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Варварица, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Варварица, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Варварица.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6759/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2754. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Висока маала, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Струмица. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Висока маала, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Висока маала.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6760/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2755. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Блаце, која е во надлежност на 
одржување на Одделението за катастар на недвижнос-
ти  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Блаце, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Блаце.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6761/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2756. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Горна Лешница, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделението за катастар на нед-
вижности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Горна Лешница, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Горна Лешница.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6762/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2757. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долна Лешница, која е во над-
лежност на одржување на Одделението за катастар на 
недвижности Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долна Лешница, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Долна Лешница.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6763/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2758. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Издеглавје, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Издеглавје, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Издеглавје.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6764/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 
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2759. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 5.5.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Канатларци, која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Прилеп. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Канатларци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Канатларци.   

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-6765/1  

5 мај 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2760. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 23 став (5) од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/2013, 41/14, 151/14 и 
33/15), на седницата одржана на 18 мај 2015 година, 
донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО  

НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПАЗАРИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Цели на Правилникот 

 
(1) Со овој Правилник за следење на функционира-

њето на енергетските пазари (во понатамошниот текст 
Правилник) се пропишува начинот и постапките за 
следење на функционирањето на енергетските пазари и 
одредени активности на операторите на преносниот и 
дистрибутивните системи поврзани со функционира-
њето на енергетските пазари на Република Македонија. 

(2) Следењето на функционирањето на енергетски-
те пазари го врши Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија (во понатамошниот текст: 
РКЕ). 

(3) Целта на следењето на функционирањето на 
енергетските пазари е зголемување на ефикасноста, 
конкурентноста и транспарентноста на енергетските 
пазари, откривање на неправилностите и нарушување 
на конкуренцијата и нелојалната конкуренција на паза-
рот, како и на други активности поврзани со функцио-
нирањето на енергетските пазари, кои не се во соглас-
ност со законите, другите прописи и обврските утврде-
ни во лиценците за вршење на енергетските дејности.  

(4) Мерките за утврдување и забрана на активнос-
тите и однесувањето наведени во став (3), за кои е над-
лежна Комисијата за заштита на конкуренцијата на Ре-
публика Македонија се спроведуваат во соработка со 
Комисијата за заштита на конкуренцијатa.  

 
Член 2 

Примена на Правилникот 
 
(1) Следењето на функционирањето на енергетските 

пазари претставува збир на активности кои што се одне-
суваат на собирање, обработка и анализа на податоци и 
информации, како и објавување на информации за: 

1) полнувањето на законските обврски на носители-
те на лиценците за вршење регулирани енергетски деј-
ности и на сите учесници на пазарот, поврзани со обез-
бедување сигурно снабдување со електрична енергија, 
природен гас и топлинска енергија, нафта и нафтени 
деривати; 

2) функционирањето на енергетските пазари со цел 
нивно унапредување, како и обезбедување недискри-
минаторно, конкурентно, транспарентно и ефикасно 
функционирање на пазарот; 

3) примена на правилата за доделување на интерко-
нективните капацитети и управување со задушувањата 
во електроенергетскиот преносен систем и во системот 
за пренос на природен гас врз основа на обврските на 
Република Македонија преземени со ратификуваните 
меѓународни договори; 

4) употреба на приходите стекнати преку управува-
ње со задушувањата во електропреносниот систем и во 
системот за пренос на природен гас; 

5) времето што им е потребно на операторите на со-
одветните системи за приклучување и поправки; 

6) навремено објавување на соодветни информации 
од страна на операторите на системите за пренос на 
електрична енергија и природен гас до заинтересира-
ните страни, а поврзани со користењето на интерконек-
тивните водови и преносните мрежи, како и распредел-
бата на прекуграничните капацитети, имајќи во пред-
вид дека одредени информации треба да се третираат 
како комерцијално доверливи; 

7) промените на сопственичката структура кај 
вршителите на енергетските дејности и предлагање 
мерки до надлежните државни институции заради заш-
тита и унапредување на конкуренцијата на енергетски-
те пазари;  

8) примена на тарифни системи и пропишани та-
рифи; 

9) примена на условите и трошоците за поврзување 
на новите капацитети за производство, земајќи ги пред-
вид трошоците и придобивките од различни техноло-
гии за обновливи извори на енергија, дистрибуирано 
производство и комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија; 

10) работењето на носителите на лиценци поврзани 
со нивните обврски утврдени во издадените лиценци; 

11) квалитетот на услугите кои што ги обезбедуваат 
носителите на лиценци за вршење на енергетски деј-
ности; 

12) ефективното раздвојување на сметководствена-
та евиденција во согласност со закон заради избегнува-
ње на вкрстеното субвенционирање меѓу групите пот-
рошувачи и прелевање на приходите и трошоците при 
вршењето на регулираните и/или нерегулираните енер-
гетски дејности; 

13) спроведувањето на програмите за усогласување 
на операторите на соодветните системи со кои што се 
обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управу-
вачка и функционална независност во работењето на 
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вертикално интегрираните енергетски претпријатија 
кон кои припаѓаат, како и од поврзаните енергетски 
претпријатија, со цел да се обезбеди недискриминатор-
ност, транспарентност и конкурентност во функциони-
рањето на енергетските пазари. 

 
Член 3 

Начин на спроведување 
 
(1) Учесниците на енергетските пазари се обврзани 

да доставуваат до РКЕ информации и податоци соод-
ветни за следење на функционирањето на енергетските 
пазари на начин и форма и според условите утврдени 
во овој Правилник и во Прилозите I, II, III и IV кои што 
се составни делови на овој Правилник. 

(2) Податоците и информациите од став (1) се дос-
тавуваат во пишана и електронска форма според табе-
лите дадени во Прилозите I, II, III и IV. Табелите ќе би-
дат постојано достапни во електронска форма на веб 
страната на РКЕ. 

(3) По исклучок од ставот (2), заради обезбедување 
ефикасно следење на функционирањето на пазарите 
РКЕ може да собира, користи и анализира податоци и 
информации од други извори, а кои што ќе ги користи 
и објавува во согласност со закон, друг пропис и при-
фатените меѓународни стандарди, како и според 
инструкциите содржани во Прилозите I, II, III и IV за 
слични информации. 

(4) Податоците и информациите се доставуваат во 
временски периоди утврдени со овој Правилник. РКЕ 
може да побара и дополнително доставување на пода-
тоци и информации. 

(5) Врз основа на податоците и информациите соб-
рани и анализирани во согласност со овој Правилник, 
РКЕ во согласност со Законот за енергетика, најмалку 
еднаш годишно подготвува и објавува извештаи за сле-
дење на функционирањето на енергетските пазари. 

(6) Во зависност од степенот на доверливоста на 
информациите, извештаите за собраните податоци и 
информации ќе се објавуваат во согласност со закон, 
друг пропис и прифатените меѓународни стандарди, 
како и во согласност со инструкциите содржани во 
Прилозите I, II, III и IV. 

 
Член 4 

Дефиниции 
 
(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во За-

конот за енергетика се применуваат и во овој Правил-
ник. 

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

1) енергетски пазари: пазар на електрична енер-
гија, пазар на природен гас, пазар на сурова нафта, 
нафтени деривати и горива за транспортниот пазар и 
пазарот на топлинска енергија; 

2) пазар за продажба на електрична енергија на 
големо: пазар за продажба и купување на електрична 
енергија произведена во Република Македонија, увезе-
на електрична енергија, како и електрична енергија от-
купена за продажба во или надвор од ЕЕС на Републи-
ка Македонија; 

3) пазар за продажба на електрична енергија на 
мало: пазар за продажба на електрична енергија на ма-
лите потрошувачи и домаќинствата; 

4) трговија со енергија: купување на енергија за 
понатамошна продажба на енергетските пазари; 

5) снабдување со енергија: продажба на енергија 
на потрошувачите, а може да вклучува и трговија со 
енергија; 

6) приговор на потрошувачите: изразување (пре-
ку различни можни форми: писмо, електронска пошта, 
телефонски повик, физички побарувања) на незадовол-
ство на потрошувачите; 

7) барање на информации од страна на потрошу-
вачите: барање на информации или совети, со исклу-
чок на приговор, од потрошувач до тело за постапува-
ње по жалби, до единствениот информативен центар на 
давателот на услуги или до организација која дава ин-
формации на потрошувачите; 

8) загушување: е состојба во која побараниот пре-
куграничен преносен капацитет е поголем од располо-
живиот прекуграничен преносен капацитет на односна-
та граница во соодветниот правец; 

9) голем потрошувач: потрошувач со 50 или пове-
ќе вработени и вкупен годишен приход или актива ед-
накви или поголеми од 10 милиони евра изразени во 
македонски денари;  

10) мал потрошувач: потрошувач со помалку од 
50 вработени и вкупен годишен приход или актива ед-
накви или помали од 10 милиони евра изразени во ма-
кедонски денари; 

11) снабдувач во краен случај: е снабдувач со 
електрична енергија или природен гас кој обезбедува 
јавна услуга снабдување со електрична енергија за до-
маќинствата и малите потрошувачи и природен гас за 
потрошувачи поврзани на преносниот систем/дистри-
бутивниот систем за природен гас, под услови утврде-
ни во Законот за енергетика; 

12) оператор на соодветен систем: вклучува опе-
ратор на електродистрибутивниот систем и оператор 
на електропреносниот систем кога станува збор за 
електрична енергија, оператор на систем за пренос на 
природен гас и оператор на систем за дистрибуција на 
природен гас кога станува збор за природен гас и опе-
ратор на систем за дистрибуција на топлинска енергија 
кога станува збор за топлинска енергија. 

13) количини на електрична енергија на пазарот 
на големо: количините на електрична енергија пред-
мет на купопродажба на пазарот со електрична енерги-
ја на големо се збир на количините набавени од голе-
мите потрошувачи и количините набавени од снабду-
вачите за натамошна продажба на пазарот на мало; 

14) количини на природен гас на пазарот на го-
лемо: количините на природен гас предмет на купоп-
родажба на пазарот на големо се збир на количините 
природен гас купени од големите потрошувачи по це-
ните на пазарот на големо и количини на природен гас 
купени од снабдувачите за продажба на крајните пот-
рошувачи на пазарот на мало. 

(3) Листа на кратенки кои се користат во овие Пра-
вила се: 

- ЕЕС – Електроенергетски систем, 
- ОДС – Оператор на дистрибутивниот систем, 
- ОЕПС – Оператор на електропреноснниот систем, 
- ОИЕ – Обновливи извори на енергија, 
- ОПЕЕ – Оператор на пазар на електрична енер-

гија, 
- ОСД – Оператор на системот за дистрибуција на 

природен гас, 
- ОСП – Опаратор на системот за пренос на приро-

ден гас, 
- РКЕ – Регулаторна комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија, 
- SAIDI – Индикатор за просечно времетраење на 

прекини во дистрибутивниот систем, 
- SAIFI – Индикатор за просечен број на прекини по 

потрошувач. 
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Следење на функционирањето на пазарот  
на електрична енергија 

 
Член 5 

Цели на следење на функционирањето на пазарот 
на електрична енергија 

 
(1) Следењето на состојбата на пазарот на елек-

трична енергија се врши пооделно за: 
1) структурата (вклучително и реструктуирање) на 

пазарот на електрична енергија утврдена со закон, и 
2) ефикасност и функционирање на пазарот на елек-

трична енергија. 
 

Следење на структурата на пазарот на електрична 
енергија 

 
Член 6 

Следење на структурата на пазарот 
 
(1) Структурата на пазарот на електрична енергија 

се следи од аспект на:  
1) либерализација на пазарот на електрична енер-

гија; и 
2) постигнувањето на законски пропишаниот сте-

пен на функционална, финансиска и правна независ-
ност во вршењето на регулираната енергетска дејност 
на ОЕПС и ОДСи во однос на дејностите производ-
ство, трговија, снабдување и снабдување во краен слу-
чај со електрична енергија. 

 
Член 7 

Либерализација на пазарот на електрична  
енергија 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење на дејностите 

трговија, снабдување, снабдување во краен случај, 
снабдување на тарифни потрошувачи со електрична 
енергија, како и управување со системите за пренос и 
дистрибуција на електрична енергија, во согласност со 
Прилогот 1, ги доставуваат следниве податоци и ин-
формации:  

1) бројот на снабдувани потрошувачи и вкупната 
количина на продадена електрична енергија;  

2) бројот на потрошувачи снабдени од снабдувачот 
во краен случај и тарифни потрошувачи; 

3) бројот и вкупната потрошувачка по групи на пот-
рошувачи снабдувани од операторот на дистрибутив-
ниот систем за електрична енергија, што е дел од вер-
тикално интегрирано претпријатие; и 

4) бројот и потрошувачката на крајните потрошу-
вачи, вклучувајќи ја и електричната енергија потроше-
на од потрошувачите на пазарот на големо.  

 
Член 8 

Функционална, финансиска и правна независност 
на операторите за пренос и дистрибуција на  

електрична енергија 
 
(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, најдоцна до 28 фев-

руари секоја година да доставуваат информации за 
претходната календарска година, за спроведување на 
програмите за усогласување со кои што се обезбедува 
нивна целосна правна, финансиска, управувачка и фун-
кционална независност од работењето на вертикално 
интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат 
или со кои се поврзани, при:  

1) вршењето на дејности пренос и дистрибуција на 
електрична енергија во однос на дејностите производ-
ство, трговија, снабдување и снабдување во краен слу-
чај со електрична енергија, како и  

2) обезбедување на јавните услуги на начин со кој 
што се обезбедува недискриминаторност, транспарен-
тност и објективност во функционирањето на пазарот 
на електрична енергија. 

 
Следење на ефикасноста на пазарот на електрична 

енергија 
 

Член 9 
Ефикасност на пазарот на електрична енергија 
 
(1) Следењето на ефикасноста на пазарот на елек-

трична енергија се врши со следење и анализа на одне-
сувањето и активностите на учесниците во: 

1) функционирањето на пазарот на големо; 
2) функционирањето на пазарот на мало; 
3) приклучување, пристап и користење на мрежите 

за пренос и дистрибуција на електрична енергија; и  
4) квалитет на услугите за потрошувачите, вклучу-

вајќи комерцијални и мрежни услуги, континуитет во 
снабдувањето и квалитет на напон. 

 
Следење на функционирањето на пазарот  

на електрична енергија на големо 
 

Член 10 
Следење на функционирањето на пазарот на големо 
(1) Следењето на функционирањето на пазарот на 

електрична енергија на големо се врши преку собирање 
и анализа на податоци и информации за: 

1) електричната енергија произведена во земјата; 
2) увозот и преносот на електрична енергија; и 
3) цените на електрична енергија на пазарот на го-

лемо. 
 

Член 11 
Производство на електрична енергија 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска 

дејност производство, пренос и дистрибуција елек-
трична енергија се обврзани, во согласност со Прилог 
I, да доставуваат податоци и информации потребни за 
следење на производството на електрична енергија во 
Република Македонија, вклучувајќи и податоци за: 

1) инсталирана моќност и количини на електрична 
енергија произведени од секој производител, вклучу-
вајќи ја и сопствената потрошувачка; и 

2) планиранa и непланиранa нерасположливост на 
производните единици. 

 
Член 12 

Увоз и пренос на електрична енергија 
 
 
(1) Во согласност со Прилог I, ОЕПС е обврзан да 

доставува податоци, за следење на увозот и преносот 
на електрична енергија преку преносниот систем на Ре-
публика Македонија, користењето на интерконектив-
ните водови и спроведување на постапката за доделу-
вање на капацитети на интерконективните водови, 
вклучувајќи и податоци за: 

1) количини на увезена и пренесена електрична 
енергија (електрична енергија која се внесува во систе-
мот и која се изнесува од него); 

2) учеството на увезената и извезената електрична 
енергија во вкупната електрична енергија која се вне-
сува и изнесува од преносниот систем; 

3) расположливост на прекуграничните преносни 
капацитети и спроведување на постапките за нивно до-
делување;  
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4) годишни, месечни и неделни податоци за доделе-
ните прекугранични капацитети, вкупниот приход и 
просечните цени за секоја граница. 

 
Член 13 

Цени на електрична енергија на пазарот  
на големо 

 
(1) Носителите на лиценца за пренос, дистрибуција, 

организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија, трговија, снабдување и производство на елек-
трична енергија, се обврзани да доставуваат информа-
ции и податоци, во согласност со Прилогот I, потребни 
за следење на промените на цените на електрична енер-
гија на пазарот на големо, вклучувајќи и податоци за:  

1) просечни месечни цени за снабдувачите/трговци-
те на пазарот на големо и тргуваните количини;  

2) просечни месечни цени за крајните потрошувачи 
кои купуваат на пазарот на големо; 

3) просечни месечни цени и количини тргувани 
според билатерални договори за купопродажба на 
електрична енергија; 

4) просечни цени и количини на енергенти што се 
користат за производство на електрична енергија; 

5) просечни продажни цени на произведената елек-
трична енергија;  

6) месечни податоци за нарачаната и испорачаната 
балансна електрична енергија;  

7) месечни податоци за електричната енергија наба-
вена за покривање на загубите и просечни цени; и 

8) месечни податоци за расположливите резерви.  
 

Следење на функционирањето на пазарот  
на електрична енергија на мало 

 
Член14 

Функционирање на пазар на електрична  
енергија на мало 

 
(1) Следењето на функционирањето на пазарот на 

електрична енергија на мало се врши преку собирање и 
анализа на податоци и информации за: 

1) цените на електрична енергија на пазарот на 
мало, и 

2) спроведување на постапката за промена на снаб-
дувач. 

 
Член 15 

Цени на електрична енергија на пазарот на мало 
 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските 

дејности пренос и дистрибуција на електрична енер-
гија, како и производство, снабдување и снабдување во 
краен случај со електрична енергија се обврзани во 
согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и ин-
формации за следење на цените на електрична енергија 
за потрошувачите на пазарот на мало и цените за тари-
фните потрошувачи, или за потрошувачите снабдени 
од снабдувачот во краен случај.  

 
Член 16 

Промена на снабдувач 
 
(1) ОЕПС и ОДСи, како и носителите на лиценца за 

вршење на енергетската дејност снабдување со елек-
трична енергија и снабдување со електрична енергија 
во краен случај, се обврзани во согласност со Прилог I, 
да доставуваат податоци и информации потребни за 
следење на постапката за промена на снабдувач на 
крајните потрошувачи, вклучувајќи и информации и 
податоци за: 

1) број на извршени промени по групи на потрошу-
вачи;  

2) број на домаќинства кои извршиле промена на 
снабдувач, споредено со вкупниот број на потрошу-
вачи; и 

3) број на извршени промени на снабдувач за кои е 
надминато времето за промена одредено во соодветни-
те прописи. 

 
Следење на условите за приклучување, пристап и 
користење на преносните и дистрибутивни мрежи 

на електрична енергија 
 

Член 17 
Приклучување на мрежа 

 
(1) ОПЕС и ОДСи се обврзани, во согласност со 

Прилог I, да доставуваат информации и податоци пот-
ребни за следење на приклучувањето на мрежите, 
вклучувајќи и податоци и информации за: 

1) број на поднесени барања за приклучување на 
соодветната мрежа по тип на потрошувачи (одделно за 
домаќинства) и производители на електрична енергија 
(одделно за производителите на енергија од ОИЕ); 

2) број на одобрувања за приклучување по тип на 
потрошувачи (одделно за домаќинства) и производите-
ли на електрична енергија (одделно за производители-
те на енергија од ОИЕ); 

3) број на приклучоци на преносна мрежа (изведени 
и ставени под напон), одделно по потрошувачи и про-
изводители на електрична енергија; 

4) број на приклучоци на дистрибутивна мрежа (из-
ведени и ставени под напон) по напонски нивоа и од-
делно по: 

- домаќинства и други потрошувачи, 
- стандардни и нестандардни приклучоци, 
- производители на електрична енергија приклуче-

ни на дистрибутивна мрежа и одделно на производите-
ли од ОИЕ, 

5) број на склучени договори за приклучоци; 
6) број на исклучени корисници;  
7) информации за структурата на трошоците за 

приклучување; и 
8) надоместоци за користење на преносните и дис-

трибутивните мрежи. 
 

Член 18 
Пристап до мрежа 

 
(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со 

Прилог I, да достават информации и податоци, потреб-
ни за следење на принципот на регулиран пристап на 
трета страна, вклучувајќи податоци за бројот на подне-
сени, одобрени и одбиени барања за пристап на мрежа-
та со која управуваат.  

 
Следење на квалитетот на услугите 

 
Член 19 

Следење на квалитетот на услугите 
 
(1) Следењето на квалитетот на услугите се состои 

од собирање и анализа на податоци и подготовка на из-
вештаи за квалитетот на услугите на корисниците кои 
ги обезбедуваат ОЕПС, ОДСи и снабдувачите со елек-
трична енергија, вклучувајќи и инфромации и подато-
ци за: 

1) континуитет во снабдувањето со електрична 
енергија, 

2) квалитет на напонот, и  
3) квалитетот на мрежните и комерцијалните ус-

луги. 
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Член 20 
Континуитет на снабдување 

 
(1) ОДСи се обврзани, да доставуваат податоци и 

информации потребни за следење на континуитетот на 
снабдување со електрична енергија во согласност со 
Прилог I, вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) број на планирани и непланирани прекини по на-
понско ниво; 

2) времетраење на непланираните прекини по на-
понско ниво; и 

3) Пресметани и предложени индикатори за следе-
ње на континуитетот на испорака на електрична енер-
гија (SAIDI, SAIFI). 

 
Член 21 

Квалитет на напонот 
 
(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со 

Прилог I да доставуваат податоци и информации пот-
ребни за следење на квалитетот на напонот, вклучувај-
ќи и инфромации и податоци за: 

1) број на поднесени приговори кои се однесуваат 
на проблеми поврзани со квалитетот на напонот; 

2) број на приговори од кориснците на системите за 
пренос и дистрибуција на електрична енергија по кои е 
постапено; и 

3) просечно време потребно за одговор за поднесе-
ните приговори.  

(2) Приговорите поврзани со следниве технички ка-
рактеристики на местото на приклучување на крајниот 
корисник се сметаат за проблеми поврзани со квалитет 
на напонот: 

1) отстапување од пропишаните граници на номи-
налниот напон во нормален режим на работа; 

2) брзи и бавни напонски промени на r.m.s. вред-
ност повисоки од пропишаните максимални вредности; 

3) несиметрија на просечната вредност на напонот 
повисока од пропишаните вредности; 

4) просечна ефективна вредност на факторот на 
вкупно хармониско изобличување повисока од пропи-
шаната; 

5) вредност на индексот на краткотраен и долготра-
ен фликер повисока од дозволената; и 

6) примена на препорачаните мерки од ОДС за по-
добрување на факторот на моќност. 

 
Член 22 

Квалитет на мрежните и комерцијалните услуги 
 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските 

дејности пренос, дистрибуција и снабдување со елек-
трична енергија, се обврзани во согласност со Прилог I 
да доставуваат податоци и информации, потребни за 
следење на квалитетот на комерцијалните услуги, 
вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) број на приговори поднесени од потрошувачи; 
2) вид на приговори од потрошувачи; 
3) број на приговори од потрошувачи по кои е по-

стапено; 
4) просечно време потребно за одговор за поднесе-

ните приговори;  
5) број на поднесени барања за информации од пот-

рошувачи; 
6) јавна достапност на информации за корисниците 

на преносниот систем во врска со приклучување и 
пристап до мрежата; и 

7) јавна достапност на информации за крајните пот-
рошувачи во врска со стандардните договори со снаб-
дувачите, промена на условите за склучување договор, 
можностите за плаќање, цените, постапката за промена 
на снабдувач, постоење на контактен центар за корис-
ници. 

Следење на функционирањето на пазарот  
на природен гас 

 
Член 23 

Цели на следење на функционирањето  
на пазарот 

 
(1) Следењето на функционирањето на пазарот на 

природен гас е поделено на следниве области: 
1) структура (реструктуирањето) на пазарот на при-

роден гас; и  
2) ефикасно функционирање на пазарот на приро-

ден гас. 
 

Следење на структурата на пазарот  
на природен гас 

 
Член 24 

Следење на структурата на пазарот 
 
(1) Структурата на пазарот на природен гас се сле-

ди од аспект на: 
1) отворање на пазарот на природен гас; и 
2) постигнување на законски пропишаниот степен 

на функционална, финансиска и правна независност во 
вршењето на регулираната енергетска дејност на ОСП 
и ОСДи. 

 
Член 25 

Отворање на пазарот на природен гас 
 
(1) Носителите на лиценци за вршење енергетски 

дејности управување со ситемот за пренос, дистрибу-
ција, снабдување и трговија со природен гас се обврза-
ни во согласност со Прилог II да доставуваат информа-
ции и податоци потребни за проценување на степенот 
на отворање на пазарот на природен гас, вклучувајќи и 
инфромации и податоци заособено за: 

1) бројот на снабдени потрошувачи и вкупната ко-
личина на продаден природен гас по тип на потрошу-
вач; 

2) бројот на потрошувачи снабдени од снабдувачот 
во краен случај по тип на потрошувач; и 

3) бројот на потрошувачи снабдени од ОСД кога тој 
е вертикално интегрирано претпријатие, по тип на пот-
рошувач. 

 
Член 26 

Функционална, финансиска и правна независност 
на преносот и дистрибуцијата 

 
(1) Операторот на преносната мрежа, операторот на 

системот за пренос и операторите на системите за дис-
трибуција на природен гас се обврзани се обврзани, 
најдоцна до 28 февруари секоја година, да доставуваат 
информации за претходната календарска година, за 
спроведување на програмите за усогласување со кои 
што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, 
управувачка и функционална независност од работење-
то на вертикално интегрираните енергетски компании 
кон кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:  

3) вршењето на дејности пренос, управување со 
системот за пренос и дистрибуција на природен гас во 
однос на дејностите трговија, снабдување и снабдува-
ње во краен случај со природен гас, како и  

4) обезбедување на јавните услуги на начин со кој 
што се обезбедува недискриминаторност, транспарен-
тност и објективност во функционирањето на пазарот 
на природен гас.  
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Следење на ефикасноста на пазарот  
на природен гас 

 
Член 27 

Ефикасност на пазарот на природен гас 
 
(1) Следењето на ефикасноста на пазарот на приро-

ден гас се врши со следење и анализа на однесувањето 
и активностите на учесниците во: 

1) функционирањето на пазарот на големо; 
2) функционирањето на пазарот на мало;  
3) приклучување, пристап и користење на мрежите 

за пренос и дистрибуција на природен гас; и 
4) квалитетот на услугите за потрошувачите. 

 
Следење на функционирањето на пазарот  

на природен гас на големо 
 

Член 28 
Следење на функционирањето на  

пазарот на големо 
 
(1) Функционирањето на пазарот на природен гас 

на големо се следи преку собирање и анализа на пода-
тоци и информации за: 

1) увоз и пренос на природен гас и 
2) цените на природен гас на пазарот на големо. 

 
Член 29 

Увоз и пренос 
 
(1) ОСП е обврзан, во согласност со Прилог II, да 

доставува податоциза увозот и преносот на природен 
гас преку преносниот систем на Република Македо-
нија, расположливоста на капацитетите на цевководот 
и спроведување на постапката за доделување на капа-
цитетите, вклучувајќи и инфромации и податоци за: 

1) количини на увезен природен гас и учество во 
увезените количини за сопствени потреби; 

2) количини на природен гас испорачан на потро-
шувачите; 

3) расположливост на капацитетите на интерконек-
цивните цевководи и спроведување на постапките за 
доделување на капацитети;  

4) просечна месечна искористеност на капацитетите 
на интерконекциите; и 

5) месечни податоци за количините и трошоците за 
управување со загушувањето. 

 
Цени на природниот гас на пазарот 

 на големо 
 

Член 30 
(1) Носителите на лиценца за вршење на дејностите 

управување со системот за пренос, дистрибуција трго-
вија и снабдување со природен гас се обврзани, во сог-
ласност со Прилог II да доставуваат информации и по-
датоци потребни за следење на промената на цените на 
природниот гас на пазарот на големо, вклучувајќи и 
инфромации и податоци за:  

1) просечни цени за снабдувачите/трговците на па-
зарот на големо и тргуваните количини; 

2) просечни цени и количините за крајните корис-
ници на пазарот на големо по тип на корисници; 

3) просечни цени на природниот гас кој го користат 
производителите на електрична и топлинска енергија; 

4) месечни податоци за нарачаниот и испорачаниот 
природен гас за балансирање и просечни цени; и 

5) месечни податоци за природниот гас набавен за 
покривање на загубите. 

Следење на функционирањето на пазарот  
на природен гас на мало 

 
Член 31 

Функционирање на пазарот на природен гас  
на мало 

 
(1) Следењето на функционирањето на пазарот на 

природен гас на мало се врши преку собирање и анали-
за на податоци и информации за: 

1) цените на природен гас на пазарот на мало; и  
2) спроведување на постапката за промена на снаб-

дувач. 
 

Член 32 
Цени на природен гас на пазарот на мало 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската 

дејност пренос, управување со системот за пренос, дис-
трибуција и снабдување со природен гас се обврзани 
во согласност со Прилог II, да доставуваат податоци и 
информации за следење на цените на природниот гас 
на пазарот на мало, вклучувајќи и инфромации и пода-
тоци за: 

1) просечни цени за потрошувачите, по групи пот-
рошувачи; и 

2) цени за тарифните потрошувачи или за потрошу-
вачи снабдени од снабдувачот во краен случај. 

 
Член 33 

Промена на снабдувач 
 
(1) ОСП, ОСДи и носителите на лиценца за снабду-

вање на природен гас се обврзани во согласност со 
Прилог II да доставуваат податоци и информации пот-
ребни за следење на постапката за промена на снабду-
вач на крајните потрошувачи, а особено податоци за 
бројот на извршените промени и надминување на пред-
виденото времетраење на постапката. 

 
Следење на условите за поврзување, пристап и  

користење на преносните и дистрибутивни 
мрежи на природен гас 

 
Член 34 

Приклучување на мрежа 
 
(1) ОСП и ОСДи се обврзани, во согласносост со 

Прилог II, да достават информации и податоци потреб-
ни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучу-
вајќи и инфромации и податоци за: 

1) број на поднесени барања за приклучување на 
мрежата по вид на корисник; 

2) број на одобрени приклучоци по вид на корис-
ник; 

3) број на изведени и ставени во употреба приклу-
чоци на преносната мрежа; 

4) број на изведени и ставени во употреба приклу-
чоци на дистрибутивната мрежа; 

5) број на склучени договори за приклучоци; 
6) број на исклучени корисници и времетраење на 

периодот на исклучување;  
7) надоместоци за користење на преносните и дис-

трибутивните мрежи на природен гас; и 
8) примена на пријавени и одобрени трошоци за 

приклучување. 
 

Член 35 
Пристап до мрежа 

 
(1) ОСП е обврзан, во согласност со Прилог II да 

достави информации и податоци потребни за следење 
обезбедувањето на можноста за пристап до мрежата 
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врз основа на начелото за регулиран пристап на трета 
страна, а особено за бројот на поднесени, одобрени и 
одбиени барања за пристап.  

 
Следење на квалитетот  

на услугата 
 

Член 36 
Следење на квалитетот  

на услугите 
 
(1) Следењето на квалитетот на услугите на пазарот 

на природен гас се состои од собирање и анализа на по-
датоци и подготвување извештаи за квалитетот на ус-
лугите на корисниците обезбедени од страна на ОСП, 
ОСДи и снабдувачите, особено за: 

1) квалитетот на комерцијалните и мрежните ус-
луги; и 

2) континуитетот во снабдување со природен гас. 
 

Член 37 
Континуитет во снабдувањето 

 
(1) ОСП и ОСДи се обврзани, во согласност со При-

лог II да доставуваат податоци и информации, потреб-
ни за следење на континуитетот на снабдување со при-
роден гас, а особено: 

1) број на планирани и непланирани прекини; и 
2) времетраење на непланираните прекини. 
 

Член 38 
Квалитет на комерцијалните и мрежните  

услуги 
 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска 

дејност снабдување со природен гас, ОСП и ОСДи се 
обврзани да доставуваат податоци и информации, како 
што е дефинирано во Прилог II од овој Правилник, 
потребни за следење на квалитетот на комерцијалните 
и мрежните услуги, а особено: 

1) број на приговори поднесени од потрошувачи; 
2) вид на приговори; 
3) број на решени приговори на корисниците; 
4) просечно време потребно на операторот за от-

странување на причината за приговорот; 
5) просечно време потребно за одговор и одлука на 

поднесените приговори;  
6) број на исклучени корисници;  
7) информации за решавање на спорови; и 
8) јавна достапност на информации за крајните ко-

рисници во врска со стандардните договори со снабду-
вачите и промените во условите на договорите, цените, 
условите за плаќање и постапката за промена на снаб-
дувач. 

 
Следење на пазарот на сурова нафта, нафтени  

деривати и горива за транспорт 
 

Член 39 
Цели на следење на пазарот 

 
(1) Следењето на пазарот на сурова нафта, нафтени 

деривати и горива за транспорт се состои од следење, 
анализа и подготвување извештаи за условите поврза-
ни со: 

1) увоз, извоз, транспорт и складирање на сурова 
нафта, нафтени деривати и горива за транспорт;  

2) рафинирање на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт; и 

3) функционирањето на пазарите на големо и на ма-
ло за сурова нафта, нафтени деривати и горива за тран-
спорт. 

Член 40 
Увоз, извоз, транспорт и складирање 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските 

дејности трговија и складирање на сурова нафта, наф-
тени деривати и горива за транспорт, како и транспорт 
на сурова нафта или нафтени деривати преку нафто-
води, односно продуктоводи, се обврзани во соглас-
ност со Прилог III да достават податоци и информации 
потребни за следење на увозот, извозот, транспортот и 
складирањето на сурова нафта, нафтени деривати и го-
рива за транспорт, вклучувајќи и податоци и информа-
ции за: 

1) месечни податоци за увезените количини и про-
сечни цени по тип; 

2) месечни податоци за извезените количини и про-
сечни цени по тип;  

3) месечни податоци за транспортираните количини 
преку нафтовод; и 

4) вкупни складирани количини по тип, на почето-
кот и на крајот на годината. 

 
Член 41 

Преработка на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати и горива за транспорт 

 
(1) Носителите на лиценци за вршење на енергет-

ските дејности преработка на сурова нафта и производ-
ство на нафтени деривати, производство на биогорива 
и производство на горива наменети за транспорт со на-
мешување на фосилни и биогорива, се обврзани во сог-
ласност со Прилог III да достават податоци и информа-
ции потребни за следење на производството на нафте-
ни деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и ме-
сечни податоци за произведени количини по тип и за 
просечните продажни цени на нафтени деривати по 
тип. 

 
Член 42 

Функционирање на пазарот  
на големо и мало 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска 

дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати и 
горива за транспорт се обврзани во согласност со При-
лог III да достават податоци и информации потребни за 
следење на пазарот на големо и мало на сурова нафта, 
нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и 
податоци за: 

1) просечни цени за трговците на пазарот на големо 
и месечни тргувани (купени и продадени) количини по 
тип, вклучително и за количините на нафтени деривати 
кои се пласирани на пазарот на мало; и 

2) просечни цени и месечни количини откупени од 
носителот на лиценцата вршење енергетската дејност 
рафинирање на сурова нафта и производство на нафте-
ни деривати. 

 
Следење на условите на пазарот  

на топлинска енергија 
 

Член 43 
Цели на следење на пазарот 

 
(1) Следењето на пазарот на топлинска енергија се 

состои од следење, анализа и известување за условите 
поврзани со: 

1) производство на топлинска енергија; 
2) дистрибуција на топлинска енергија; 
3) снабдување со топлинска енергија; 
4) постапка за промена на снабдувач; 
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5) трошоци за производство и снабдување со топ-
линска енергија по тип на постројки; и 

6) квалитет на услугата. 
 

Член 44 
Производство на топлинска енергија 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската 

дејност производство на топлинска енергија се обврза-
ни да доставуваат податоци и информации утврдени во 
Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на 
производството на топлинска енергија, вклучувајќи и 
податоци и информации за: 

1) производството на топлинска енергија од секоја 
производна единица за регулирани производители на 
топлинска енергија и за независни производители на 
топлинска енергија, вклучувајќи ја и сопствената пот-
рошувачка; 

2) топлинска енергија произведена во комбинирани 
постројки; 

3) просечни трошоци за горивата кои се користат за 
производство на топлинска енергија;  

4) број и времетраење на прекини во производство-
то на топлинска енергија; и 

5) регулираните производители на топлинска енер-
гија, покрај податоците од ставот (1) доставуваат и по-
датоци за просечна месечна температура на воздухот за 
месеците од октомври до април за подрачјето во кое 
испорачуваат топлинска енергија.   

 
Член 45 

Дистрибуција на топлинска енергија 
 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска 

дејност дистрибуција на топлинска енергија се обврза-
ни да доставуваат податоци и информации утврдени во 
Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на 
дистрибуцијата на топлинска енергија, вклучувајќи и 
податоци за: 

1) топлинска енергија која влегува во дистрибутив-
ниот систем; и 

2) топлинска енергија дистрибуирана до потрошу-
вачите (која излегува од дистрибутивниот систем). 

 
Член 46 

Снабдување со топлинска енергија 
 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската 

дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани 
да доставуваат податоци и информации утврдени во 
Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на 
снабдувањето на топлинска енергија, вкучувајќи и по-
датоци за: 

1) број на потрошувачи; 
2) инсталирана и ангажирана моќност и грејна пов-

ршина кај потрошувачите по категории потрошувачи, 
3) топлинска енергија испорачана по тип на потро-

шувачи;  
4) просечни цени; и 
5) топлинска енергија испорачана на тарифни пот-

рошувачи и според поединечни договори. 
 

Член 47 
Промена на снабдувач 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската 

дејност снабдување на топлинска енергија и операто-
рите на дистрибутивните системи се обврзани да дос-
тавуваат податоци и информации утврдени во Прилог 
IV од овој Правилник, потребни за следење на проме-
ната на снабдувачи, вклучувајќи го и бројот на реали-
зирани промени на снабдувачи. 

Член 48 
Квалитет на снабдување 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската 

дејност дистрибуција на топлинска енергија се обврза-
ни да доставуваат податоци и информации утврдени во 
Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на 
континуитетот на снабдување со топлинска енергија, 
вклучувајќи податоци за бројот на планирани и непла-
нирани прекини во снабдувањето, како и времетраење-
то на непланираните прекини. 

 
Член 49 

Квалитет на комерцијалните  
услуги 

 
(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската 

дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани 
да доставуваат податоци и информации утврдени во 
Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на 
квалитетот на комерцијалните услуги, вклучувајчи и 
податоци и информации за: 

1) број на приговори поднесени од потрошувачи; 
2) вид на приговори;  
3) број на решени приговори на корисниците;  
4) просечно време потребно на операторот за от-

странување на причината за приговорот;  
5) просечно време потребно за одговор и одлука на 

поднесените приговори;  
6) број на исклучени корисници;  
7) информации за решавање на спорови;  
8) број на поднесени барања за информации; и 
9) јавна достапност на информации за крајните ко-

рисници во врска со стандардните договори со снабду-
вачите, цените и постапката за промена на снабдувач.  

 
Доставување на податоците 

 
Член 50 

(1) Носителите на лиценци ги доставуваат извешта-
ите од Прилозите I, II, III и IV најдоцна 45 дена од по-
следниот ден на периодот на известување. 

(2) По исклучок на ставот (1), податоците за елек-
тричната енергија се доставуваат најдоцна 60 дена од 
последниот ден на периодот на известување. 

(3) За извештаите што содржат месечни податоци 
за календарска година, периодот на известување од 
ставовите (1) и (2) е календарски квартал, а извештаите 
се доставуваат во роковите предвидени за доставување 
на извештаите. 

(4) Извештаите за топлинска енергија се доставау-
ваат за два периода на известување: првиот го опфаќа 
периодот од почетокот на грејната сезона до крајот на 
каледнарската година, а вториот го опфаќа периодот од 
почетокот на календарската година до крајот на грејна-
та сезона. 

(5) Носителите на лиценци ги доставуваат извешта-
ите во вид на Excel датотеки кои се преземаат од веб 
страницата на РКЕ. 

 
Завршна одредба 

 
Член 51 

(1) Овој Правилник влегува во сила  со денот на об-
јавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 
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РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ 
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ  МЕРКИ   СОГЛАСНО  РЕЗОЛУЦИЈАТА 2199 (2015) НА СО-
ВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ ИДИЛ, ФАН И ОСТАНАТИТЕ ПОЕ-
ДИНЦИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО „АЛ-КАЕДА“ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ  

ЗАКАНА ПО МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбед-

ност на Обединетите нации против ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани 
со „Ал-Каеда“ кои претставуваат закана по меѓународниот мир и безбедност. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- ембарго на стоки; 
- забрана на донации; 
- меѓународни рестриктивни финансиски мерки; 
- забрана на непосредна или посредна трговија со нафта, нафтени производи, модулираните рафинирани и 

сродни материјали;  
- забрана на трговија со културно наследство, скапоцени метали и минерали како златото, среброто, бакарот и 

дијамантите, житариците, добитокот, механизацијата, електронските производи и цигарите;            
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерство-

то за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Упра-
вата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на 
рестриктивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивните мерки  се врши на начин утврден согласно Резолуцијата 2199 (2015) на 

Советот за безбедност на Обединетите нации. 
 

Член 6 
Рестриктивните мерки  согласно  Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации 

против ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ кои претста-
вуваат закана по меѓународниот мир и безбедност, се  воведуваат  на неодредено време.  

 
Член 7 

Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и во 
превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

                                                
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
      Бр. 42-4274/1                                         Заменик на претседателот 
 12 мај 2015 година                                         на Владата на Република 
          Скопје                                           Македонија, 

                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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