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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
964.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
минимална плата во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 февруари 2014 година.
Бр. 07 – 760/1
6 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА
ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 11/12), членот 4 се менува и гласи:
“Висината на минималната плата изнесува 10.080
денари во нето износ.
Министерството за труд и социјална политика, по
претходно мислење од Економско-социјалниот совет ја
објавува висината на минималната плата во бруто износ во „Службен весник на Република Македонија“ во
март секоја година за тековната година.
Висината на минималната плата од ставот 1 на овој
член се усогласува со порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија за
претходната година, според податоците објавени од
Државниот завод за статистика.“
Член 2
Во членот 10 алинеја 2 сврзникот „и“ се брише.
Алинејата 3 се брише.

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", освен одредбата од членот 1 став 1 од овој закон која ќе започне да се применува од 1 јануари 2016
година, а ставот 3 ќе започне да се применува почнувајќи од 1 јануари 2018 година.
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGË
MINIMALE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për rrogë minimale në Republikën e
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 11/12), neni 4 ndryshohet si vijon:
"Lartësia e rrogës minimale është 10.080 denarë në
shumë neto.
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, pas mendimit
paraprak nga Këshilli Ekonomik-Social, e shpall lartësinë e
rrogës minimale në shumë bruto në "Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë", në mars çdo vit për vitin rrjedhës.
Lartësia e rrogës minimale nga paragrafi 1 i këtij neni,
harmonizohet me rritjen e rrogës mesatare të paguar për të gjithë
punëtorët në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak, sipas të
dhënave të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës."
Neni 2
Në nenin 10 alineja 2 lidhëza "dhe" shlyhet.
Alineja 3 shlyhet.
Neni 3
Në repartet prodhimtari e tekstilit, prodhimtari e
veshjeve dhe prodhimtari e lëkurës dhe prodhimeve të
ngjashme të lëkurës, lartësia e rrogës minimale është:
- për vitin 2014 7 500 denarë në shumë neto,
- për vitin 2015 8 050 denarë në shumë neto,
-për vitin 2016 9 000 denarë në shumë neto,
- për vitin 2017 9 590 denarë në shumë neto dhe
- për vitin 2018 10 080 denarë në shumë neto."
Neni 4
Lartësia e rrogës minimale, përveç për repartet
prodhimtari e tekstilit, prodhimtari e veshjeve dhe
prodhimtari e lëkurës dhe prodhimeve të ngjashme të
lëkurës për vitin 2014 është 8 800 denarë në shumë neto,
ndërsa për vitin 2015 është 9 590 denarë në shumë neto.
Neni 5
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë.

Член 3
Во одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи од кожа висината на минималната плата изнесува:
- за 2014 година 7.500 денари во нето износ,
- за 2015 година 8.050 денари во нето износ,
-за 2016 година 9.000 денари во нето износ,
- за 2017 година 9.590 денари во нето износ и
- за 2018 година 10.080 денари во нето износ.“

Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" përveç
dispozitës nga neni 1 paragrafi 1 të këtij ligji, që do të
fillojë të zbatohet nga 1 janari 2016, ndërsa paragrafi 3 do
të fillojë të zbatohet duke filluar nga 1 janari 2018.
____________

Член 4
Висината на минималната плата, освен за одделите
производство на текстил, производство на облека и
производство на кожа и слични производи од кожа за
2014 година изнесува 8.800 денари во нето износ, а за
2015 година изнесува 9.590 денари во нето износ.

965.
По извршеното срамнување со изворниот текст на Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија, утврди дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
188/13), се направени грешки поради што се дава

ЗАКОНОДАВНО - ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
Во членот 2 став 2 наместо броевите: „1,2,3 и 4“
треба да стојат броевите: „1,2,3 и 6“.
Во членот 4 во новиот член 154-д став (5) зборовите: „став (6)“ не треба да стојат.
Во членот 4 новиот член 154-ш став (3) по зборовите: „154-л“, треба да стојат зборовите: „154-љ“.
Бр. 10-504/2
Од Законодавно-правната
7 февруари 2014 година
комисија на Собранието
Скопје
на Република Македонија
__________
966.
По извршеното срамнување со изворниот текст Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, утврди дека во текстот на Законот за
изменување и дополнување на Изборниот законик
(„Службен весник на Република Македонија“ број
14/14), се направени грешки поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Во членот 49 наместо зборовите: „Член 113-а", треба да стојат зборовите: „Член 113-б".
Во членот 58 став 1, во делот ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1
- наместо зборовите: „општина Карпош избирачки места
од 2601/ до 2601/1" треба да стојат зборовите: „општина Карпош избирачки места од 2601/1 до 2601/1" и
- наместо зборовите: „општина Аеродром избирачки
места од 2732/1 до 2733/" треба да стојат зборовите: „ општина Аеродром избирачки места од 2732/1 до 2733/1".
Во членот 58 став 3 во делот ИЗБОРНА ЕДИНИЦА
3 по зборовите: „општина Кочани избирачки места од
0830 до 0874" наместо зборовите: „се заменуваат со"
треба да стојат зборовите: „се додаваат".
Бр. 10-770/2
Од Законодавно-правната
февруари 2014 година
комисија на Собранието
Скопје
на Република Македонија
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
967.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник
на Република Македонија” бр. 113/07), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСКЛУЧОЦИТЕ ВО ОДНОС НА ОТСТРАНУВАЊЕ НА НУСПРОИЗВОДИТЕ ОД
ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО(*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за спроведување на исклучоците во однос на отстранувањето на нуспроизводите од животинско потекло.
()

Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати
кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во однос на одредени примероци
и предмети кои се ослободени од контрола на ветеринарно
инспекциско место на граничен премин според истата Директива,
број 32011R0142.
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Член 2
За отстранување на нуспроизводите од животинско
потекло Агенцијата за храна и ветеринарство може да
одобри примена на следното:
1) закопување на мртви домашни миленици и коњи;
2) палење или закопување на лице место или на
друг начин под официјална контрола за да се спречат
ризици по здравјето на луѓето и животните во поодалечните области и во области каде пристапот практично е невозможен или каде пристапот е можен но би наметнал ризик врз здравјето и безбедноста на персоналот кој го врши собирањето заради климатски и географски причини или како резултат на природни катастрофи или пристапот бара употреба на несразмерни
средства за собирање, на следниве Категории на нуспроизводи од животинско потекло:
(а) Категорија 1 материјали:
- диви животни, кога се под сомнеж дека се инфицирани со болест која е пренослива на луѓе или на животни и
- цели тела или делови од мртви животни кои содржат посебен ризичен материјал во времето на отстранување;
(б) Категорија 2 материјали и
(в) Категорија 3 материјали;
3) запалување или закопување на лице место на
нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати во случај на појава на болест, освен за животни
под сомнеж дека се инфицирани со ТСЕ или во кои
присуството на ТСЕ е службено потврдено, под услови
кои спречуваат ризици по здравјето на луѓето и животните и доколку транспортот до најблискиот одобрен
објект за обработка или отстранување на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати би ја
зголемиле опасноста од зголемување на ризикот по
здравјето на луѓето и животните или во случај на надминување на капацитетите на објектите за обработка
или отстранување при појава на широко распространета епизоотска болест;
4) на начин различен од палење или закопување на
самото место, под надзор на официјален ветеринар, во
случајот на Категорија 2 и Категорија 3 материјали,
кои не наметнуваат ризик по здравјето на луѓето и животните, кога износите на материјалите не надминуваат
определен износ, определен во согласност со член 4 од
овој правилник и
5) на пчели и нуспроизводи од апикултура, со запалување или закопување на лице место, доколку се
спречи пренесувањето на ризиците по здравјето на луѓето и животните.
Член 3
(1) Доколку Агенцијата за храна и ветеринарство
одобри отстранување на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати на лице место, согласно член 2 точки 1), 2) и 3) од овој правилник, отстранувањето треба да се изврши:
1) со горење или со затрупување во просториите од
коишто потекнуваат нуспроизводите од животинско
потекло;
2) во депонии овластени согласно прописите од областа на заштитата на животната средина, или
3) со горење или со закопување на лице место, заради намалување на ризикот за јавното здравје и здравјето на животните и заштита на животната средина, доколку местото на горење или закопување се наоѓа на
растојание кое овозможува Агенцијата за храна и ветеринарство да управува со ризикот.
(2) Отстранувањето на нуспроизводите од животинско потекло, наведени во членот 2 точки 2) и 3) од овој
правилник, треба да се изврши на начин со кој се гарантира дека се целосно отстранети, односно:
1) дека горење на нуспроизводите од животинско
потекло на клада ќе доведе до нивно потполно согорување до пепел;
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2) нема да доведе загрозување на јавното здравје;
3) се применуваат методи или процеси кои нема да
ја загрозат животната средина и нема да бидат ризични
за водата, воздухот, почвата, растенијата или животните и
4) со кои се гарантира дека целата пепел ќе се отстрани во овластена депонија со закопување согласно
прописите од областа за заштита на животната средина.
(3) Отстранувањето на нуспроизводите од животинско потекло од член 2 точки 1), 2) и 3) од овој правилник треба да се изврши на начин со кој се гарантира дека тие се отстранети:
1) на начин кој ги прави недостапни за животните и
2) без користење на методи, процеси или бучава и
мириси коишто можат да ја загрозат животната средина, а особено кога истите можат да бидат ризични за
водата, воздухот, почвата, растенијата или животните.
(4) Превозот на нуспроизводите од животинско потекло од член 2 точки 1), 2) и 3) од овој правилник наменети за отстранување, треба да се изврши на следниот начин:
1) нуспроизводите од животинско потекло се превезуваат во безбедни, затворени контејнери или возила
кои не пропуштаат течност и се со двојна покриеност;
2) товарањето и истоварaњето на нуспроизводите
од животинско потекло е под надзор на официјален ветеринар, доколку неговото присуство е неопходно;
3) тркалата на возилото се дезинфицираат по напуштањето на местото на потекло;
4) контејнерите и возилата кои се користат за транспорт на нуспроизводи од животинско потекло се целосно исчистени и дезинфицирани по истоварувањето
на нуспроизводите од животинско потекло и
5) се обезбедува придружба за возилата за проверка
дали протекуваат врз основа на проценка на официјален ветеринар.
Член 4
Максималниот процент на отстранети нуспроизводи од животинско потекло со горење и закопување во
оддалечените области, во согласност со член 2 од овој
правилник, не може да надмине:
1) 10% од популацијата на животните од видот говеда во Република Македонија;
2) 25% од популацијата на животните од видот овци и кози во Република Македонија;
3) 10% од популацијата на животните од видот свињи во Република Македонија и
4) процент на популацијата од други видови коишто се утврдени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, врз основа на проценка на можните ризици
за јавното здравје и за здравјето на животните, кои произлегуваат од отстранувањето на други видови животни со горење или закопување на местото.
Член 5
Пчелите и нуспроизводи од апикултурата, може да
се депонираат со горење или закопување на лице
место, согласно член 2 точка 5) од овој правилник, доколку се преземени сите неопходни мерки со кои се гарантира дека горењето или закопувањето не го загрозува јавното здравје, здравјето на животните или животната средина.
Член 6
Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за
спроведување на исклучоците за отстранување на нуспроизводите од животинско потекло(*) („Службен весник на Република Македонија" бр. 163/10).
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Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 02-4997/5
Министер за земјоделство,
6 декемеври 2013 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
_________
968.
Врз основа на член 19 став (2) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник
на Република Македонија” бр. 113/07), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСКЛУЧОЦИТЕ ВО ОДНОС НА УПОТРЕБАТА НА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО(*)
Член 1
Предмет на уредување
Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за спроведување на исклучоците во однос на
употреба на нуспроизводи од животинско потекло за:
1) дијагностички, образовни или научно истражувачки цели;
2) препарирање на животни во објекти за производство на технички производи;
3) исхрана на животни чии производи не се употребуваат во исхрана на луѓето и
4) хранење на птици некрофаги кои се сметаат за
заштитен или загрозен вид.
Член 2
Употреба за дијагностички, образовни или научно
истражувачки цели
(1) Нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати за дијагностички, образовни или научно
истражувачки цели се употребуваат под услови кои
обезбедуваат контрола на ризикот по јавното здравство
и здравјето на животните.
(2) При употребата на нуспроизводите од став (1)
на овој член треба да се придружени од комерцијален
документ, во кој е содржано следново:
1) описот на материјалот и потеклото на животинските видови;
2) категоријата на материјалот;
3) количеството на материјалот;
4) местото на потекло и место на испраќање на материјалот;
5) името и адресата на испраќачот и
6) името и адресата на примачот и/или корисникот.
(3) Корисниците кои што ракуваат со научно истражувачки и дијагностички примероци ги преземат сите
неопходни мерки за да го избегнат ширењето на болести кои се пренесуваат на луѓето или животните за вре()

Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за
спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот
парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила
во однос на нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на
Директивата 97/78/EЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од контрола на ветеринарно
инспекциско место на граничен премин според истата Директива,
CELEX број 32011R0142.
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ме на преработка на материјалите кои се под нивна
контрола, а особено по пат на примена на добрата лабораториска пракса.
(4) Нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати не може понатаму да се употребуваат за
други цели освен за испитување во дијагностички активности или анализи со цел за подобрување на напредокот во науката и технологијата, и во едукациски или
истражувачки активности.
(5) Нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати, освен ако тие се чуваат за референтни
цели, треба нештетно да се отстранат на безбеден начин, и тоа:
1) како отпад со горење или согорување;
2) во случај на нуспроизводи од животинско потекло или нивните деривати од точките 1.1.4., 1.3., 1.4., 2.
и 3. од Листата на категоризирани нуспроизводи од
животинско потекло, кои се дел на клеточни култури,
лабораториски прибор или лабораториски примероци,
кои се третирани под услови кои се барем еквивалентни на потврдениот метод за парни автоклави, а потоа
се отстрануваат како отпад или отпадни води во согласност со националното релевантното законодавство
и
3) со стерилизација под притисок, а потоа отстранување или употреба во согласност со Правилникот за
начинот на собирање и нештетно отстранување на нуспроизводите од животинско потекло и техничко-технолошките услови кои во поглед на објектот, опремата и
кадарот треба да го исполнуваат правните лица кои вршат собирање и нештетно отстранување на нуспроизводите од животинско потекло како и техничко-технолошките услови што треба да ги исполнуваат превозните средства за превоз на нуспроизводите од животинско потекло.
(6) Корисниците кои ги употребуваат нуспроизводите за научно истражувачки и дијагностички цели ги
евидентираат примероците на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, во кој се содржани
информации од став (2) на овој член, датумот и методот на депонирање на примероците од нуспроизводи и
нивните деривати.
(7) Ракување и отстранување на нуспроизводи од
животинско потекло, различно од ставовите (2), (5) и
(6) на овој член наменети за образовни цели, се одобрува доколку корисниците гарантираат дека нема да се
појават несакани ризици за јавното здравје и здравјето
на животните.
(8) Во случај на појава на ризик по здравјето на луѓето и животните поради кој се усвоени мерки на целата територија на Република Македонија, особено во
случај на појава на нови ризици, увозот и користењето
на нуспроизводите од животинско потекло и нивните
деривати за дијагностички, образовни или научно истражувачки цели ќе се врши согласно одредбите од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.
Член 3
Суровини за препарирање
(1) Може да се врши препарирање на нуспроизводи
од животинско потекло во објекти за производство на
технички производи кои потекнуваат од:
1) животински видови копитари, чапункари и
птици, кои биле подложени на комплетен третман на
препарирање со обезбедување на нивна конзервација
на собна температура и
2) други животински видови, со исклучок на копитари, чапункари и птици, кои не се предмет на никаква
забрана или ограничување заради здравствената состојба на животните.

Бр. 30 - Стр. 5

(2) Препарираните нуспроизводи од животинско
потекло, од видовите копитари, чапункари и птици,
кои не биле подложени на третманот од став (1) точка
1) од овој член, треба да:
1) се од животни кои потекнуваат од области кои не
се предмет на ограничувања како резултат на присуство на сериозна заразна болест, на која се подложни
животните од засегнатите видови, или
2) да се во согласност со условите утврдени во член
4 или член 5 од овој правилник доколку се од животни
кои потекнуваат од области кои се предмет на ограничувања, како резултат на присуство на сериозна заразна болест, на која се подложни животните од засегнатите видови.
Член 4
Препарирање на делови од животни
Препарираните нуспроизводи од животинско потекло од копитари, чапункари и птици кои се состојат
од коски, рогови, копита, шепи, роговје или заби, треба
да бидат:
1) соодветен временски период потопени во зовриена вода, со цел да се обезбеди дека се отстранети сите
материи освен коски, рогови, копита, шепи, роговје
или заби;
2) дезинфицирани со одобрено средство за дезинфекција, а особено со хидроген пероксид за делови кои
се состојат од коски;
3) пакувани веднаш по третманот, без контакт со
други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и
затворени амбалажи, за да се избегне последователна
контаминација и
4) придружени со документ или сертификат, со кој
се потврдува дека се исполнети условите од точките 1),
2) и 3) од овој член.
Член 5
Препарирање на сурови кожи и кожи
Препарираните делови од животински видови копитари, чапункари и птици, кои се состојат само од сурови кожи и кожи, треба да бидат:
1) сушени или суво или влажно солени најмалку 14
дена пред испораката или конзервирани со одобрен метод на обработка, со исклучок на штавењето;
2) пакувани веднаш по третманот, без контакт со
други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и
затворени амбалажи, за да се избегне последователна
контаминација и
3) придружени со документ или сертификат, со која
се потврдува дека се исполнети условите од овој член.
Член 6
Увоз на препарирани нуспроизводи
(1) Увоз на препарирани нуспроизводи од копитари, чапункари и птици, кои се состојат само од
коски, рогови, копита, шепи, роговје, заби, сурови
кожи, или кожи, може да се врши доколку се:
1) проследени со ветеринарно здравствен сертификат со кој се потврдува дека се исполнети барањата од
овој правилник;
2) во согласност со условите од членовите 4 и 5 од
овој правилник. Меѓутоа, во случај на суво солени или
влажно солени кожи, кои се транспортирани со брод,
кожите треба да се засолат 14 дена пред испораката,
односно 14 дена пред увозот.

Стр. 6 - Бр. 30

(2) Увоз на препарирани животни од видовите копитари, чапункари и птици, кои се целосно составени
од необработени анатомски делови, може да се врши
од земји кои се наоѓаат на Листата на земји од кои е
одобрен увозот на месо од соодветните видови на животни.
(3) Увозот на препарирани нуспроизводи од став (2)
на овој член може да се врши доколку:
1) потекнуваат од животни од област која не е предмет на ограничувања, како резултат на присуство на
сериозна заразна болест, на која се подложни животните од засегнатите видови;
2) биле пакувани веднаш по третманот, без контакт
со други производи од животинско потекло, кои би можеле да ги контаминираат, во поединечни, отворени и
затворени амбалажи, за да се избегне последователна
контаминација и
3) се проследени со ветеринарно здравствен сертификат со која се потврдува дека се исполнети условите
од овој правилник.
Член 7
Употреба на нуспроизводи од животинско потекло
за исхрана на животните
(1) Употребата на нуспроизводи од животинско потекло од став (2) на овој член се одобрува за исхрана на
животните од став (3) на овој член во согласност со
прописите за нуспроизводи од животинско потекло,
под посебна контрола на официјалните ветеринари.
(2) Нуспроизводи од животинско потекло кои можат да се користат за исхрана на животните од став (3)
на овој член се:
1) Категорија 2 материјали, под услов да не потекнуваат од животни кои не се усмртени или умреле, како резултат на присуство, или сомнение за присуство
на болест која се пренесува на луѓето или на животните и
2) Категорија 3 материјали, согласно Правилникот
за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните и одредени технички производи од нуспроизводи од животинско потекло, за следните материјали:
(a) делови од заклани животни, исправни за исхрана
на луѓето, но не се наменети за таа цел од комерцијални причини;
(б) делови од заклани животни, неисправни за исхрана на луѓе, но без било какви знаци на болест кои се
пренесуваат на луѓе или животни и добиени од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето;
(в) кожи и крзна, папци и рогови, четини од свињи
и пердуви кои потекуваат од животни заклани во кланица, по анте мортем преглед, и кои се исправни, како
резултат на таков предлог за колење за исхрана на луѓето;
(г) крв добиена од животни, со исклучок на преживари, заклани во кланица, по анте мортем преглед, и
кои се исправни за исхрана на луѓето;
(д) нуспроизводи од животинско потекло добиени
во текот на производство на производи за исхрана на
луѓето, вклучувајќи и обезмастени коски и чварки;
(ѓ) претходна храна од животинско потекло или
претходна храна која содржи производи од животинско
потекло, со исклучок на помии, кои не се повеќе исправни за исхрана на луѓе од комерцијални причини
или поради проблеми во производство, или недостатоци на пакувањата, или други недостатоци кои не претставуваат ризик за луѓето или животните;
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(е) сирово млеко по потекло од животни кои не покажуваат клинички симптоми на било која болест која
се пренесува низ производите на луѓето или животните;
(ж) риби или други морски животни, со исклучок
на морските цицачи, уловени во отворено море за цели
на производи на рибино брашно.
(з) свежи нуспроизводи од риби од објекти кои произведуваат производи за риби за исхрана на луѓе и
(ѕ) лушпи, нуспроизводи од инкубаторски станици
и скршени јајца кои потекнуваат од животни кои не покажуваат клинички симптоми на било која болест која
преку производот се пренесува на луѓето или животните.
(3) Животни кај кои може да се користат нуспроизводите од став (2) на овој член за исхрана се:
(а) животни од зоолошки градини;
(б) животните во зоолошки градини;
(в) животни за производство на крзно;
(г) кучиња од одобрени одгледувалишта на кучиња,
или легла;
(д) кучиња и мачки во засолништа и
(ѓ) ларви и црви за мамки за риболов.
(4) Животни од зоолошка градина може да се хранат со цели трупови или делови од тела од угинати животни кои содржат специфичен ризичен материјал и со
материјал добиен од животни од зоолошки градини на
начин утврден во член 8 од овој правилник.
Член 8
Собирни центри за Категорија 1 и Категорија 2 материјали кои можат да се користат во исхрана на
животни
(1) Категорија 1 и Категорија 2 материјали кои можат да се користат во исхрана на животните од член 7
став (3) на овој правилник треба да бидат собрани и
складирани во собирни центри во согласност со прописите од областа на нуспроизводите од животинско потекло.
(2) Собирните центри од став (1) на овој член треба
да:
1) бидат одобрени од страна на Агенцијата за храна
и ветеринарство и да ги исполнуваат општите хигиенски услови согласно одредбите од Законот за нуспроизводи од животинско потекло и
2) да поседуваат соодветни капацитети за уништување на неискористените и непреработени Категорија
1 и Категорија 2 материјали, или да ги испратат до објект за преработка, или до инценератори или коинценератори.
(3) Како собирен центар може да биде одобрен и
објект за преработка на категоријата 2 материјали.
(4) Собирните центри од став (1), покрај евиденцијата која треба да ја водат согласно одредбите од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење
на евиденција што ја водат правни и физички лица кои
испраќаат, превезуваат и примаат нуспроизводи од животинско по
бирните центри за Категорија 1
и Категорија 2 материјалите треба да ја водат и следната евиденција:
1) користената количината и датумот на користењето на нуспроизводи од животинско потекло од страна
на крајните корисници;
2) обработената количина во согласност со став (5)
од овој член;
3) името и адресата на секој краен корисник, кој го
купува материјалот;
4) просториите каде што се носи материјалот за
употреба;
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5) испорачаната количина и
6) датумот на испорака на материјалот.
(5) Операторите на собирните центри кои ги набавуваат Категорија 1 и Категорија 2 материјалите за
крајните корисници, со исклучок на отпадок од риби,
треба да обезбедат дека:
1) во собирниот центар или во кланицата тие поминуваат низ еден од следниве обработки:
(а) денатурација со раствор на боја, одобрена од
надлежниот орган. Растворот треба да е со јачина со
која се обезбедува јасно видливо обојување на обележаниот материјал, а целата површина на сите парчиња
на материјалот се покриени со растворот, или со потопување на материјалот во него, или со прскање, или со
нанесување на растворот;
(б) стерилизација, со вриење или пареа под притисок, сè додека секое парче на материјалот не е во потполност сварено или
(в) секоја друга обработка, и
2) се пакувани пред обработката и пред дистрибуцијата во амбалажи, на кои јасно и читливо се наведени
името и адресата на собирниот центар и назнаката „не
е за исхрана на луѓето“.
(6) Активностите од став (5) на овој член ги одобрува Агенцијата за храна и ветеринарство согласно
член 14 став (1) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.

2) несовпаѓање со одредбите од овој член и членовите 10 и 12 од овој правилник.
(4) За хранење на птиците некрофаги треба да се:
1) одреди затворен и ограничен простор, кој одговара на моделите на природно хранење на тие видови, за да обезбеди дека месојадни животни, со исклучок на птици, немаат пристап до храната;
2) обезбеди дека труповите од говеда и најмалку 4 % од труповите од овци и кози наменети за
исхрана на птиците некрофаги се тестирани пред
употребата со негативен резултат, во ТСЕ мониторинг
програмата и
3) чуваат записи за бројот, природата, проценетата
тежина и потекло на труповите на животни кои се искористиле за хранење на птиците некрофаги, резултати
од тестовите за ТСЕ, дата на хранењето и локацијата на
која се извршило хранењето.
(5) Собирањето и транспортот на Категорија 1 материјали за исхраната на птици некрофаги треба да се
врши во согласност со член 8 од овој правилник.

Член 9
Начин и постапка за спроведување на исклучоците
од употребата на нуспроизводи од животинско потекло за исхрана на заштитени птици некрофаги

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство може согласно член 14 став (1) од Законот за нуспроизводи од
животинско потекло, да го одобри користењето на Категорија 1 материјалите, кои се состојат од цели тела
или делови од тела на мртви животни кои содржат специфично ризичен материјал за исхрана на диви животни со нуспроизводи од животинско потекло надвор од
станиците за хранење без собирање на мртвите животни доколку врз проценка на конкретната ситуација на
засегнатите видови и нивното живеалиште, зачувувањето на тие видови на животни не може да се постигне
на друг начин и истовремено ќе се подобри статусот на
видот.
(2) Одобрението од став (1) на овој член треба да ги
идентификува имотите или стадата во рамките на географската дефинирана зона за исхрана под следниве услови:
1) зоната на исхрана не треба да се протега до областите каде што се извршува интензивно одгледување
на фармски животни и
2) фармските животни во фарми или стада во зоната на исхрана треба да бидат под редовен надзор на
официјален ветеринар во однос на распространетоста
на ТСЕ и на болести кои се пренесуваат кај луѓе или
животни;
(3) Одобрението од став (1) на овој член ќе биде итно повлечено во случај на:
1) сомнеж или потврда поврзана со ширењето на
ТСЕ на имотот или во стадото, сè додека ризикот не се
исклучи или
2) сомнеж или потврда на појава на сериозна болест
која се пренесува кај луѓе или животни на имотот или
во стадото, сè додека ризикот не се исклучи или
3) несовпаѓање со одредбите од овој член и членовите 9 и 12 од овој правилник.
(4) Во одобрението од став (1) на овој член треба да
се наведат:
1) соодветни мерки за спречување на пренесувањето на ТСЕ и на преносливи болести од мртвите животни кај луѓе или на други животни, како што се мерки
насочени кон моделите за исхрана на видовите кои треба да бидат зачувани, ограничувања за сезонско хране-

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно
член 14 став (1) од Законот за нуспроизводи од животинско потекло, може да му одобри на операторот на
станицата за хранење, исхрана на птиците некрофаги
со нуспроизводи од животинско потекло доколку:
1) врз проценка на конкретната ситуација на засегнатите видови и нивното живеалиште, зачувувањето на тие видови на птици не може да се постигне на
друг начин и истовремено ќе се подобри статусот на
видот;
2) програмата за исхрана е спроведена во контекст
на одобрена програма за зачувување на заштитени птици некрофаги согласно прописите од областа на заштитата на природата;
3) исхраната не се користи како алтернативен начин
на нештетно отстранување на специфичниот ризичен
материјал или на угинатите преживари кои претставуваат опасност од ТСЕ;
4) воспоставен е соодветен систем за надзор на
ТСЕ кој вклучува редовни лабораториско испитување на мострите за ТСЕ;
5) е обезбедена координација помеѓу надлежните
органи кои вршат надзор на барањата пропишани во
одобрението и
6) спроведена е претходна процена на специфичната и посебната ситуација на видовите на птици некрофаги кои се засегнати и на нивното живеалиште.
(2) Одобрението од став (1) на овој член треба да:
1) се однесува на име на видовите на птици некрофаги кои се засегнати и
2) го опишува во детали географското подрачје каде ќе се врши хранењето.
(3) Одобрението од став (1) на овој член ќе биде итно повлечено во случај на:
1) сомнителна или потврдена врска со ширење
на ТСЕ се додека ризикот не се исклучи или

Член 10
Начин и постапка за спроведување на исклучоците
од употребата на нуспроизводи од животинско потекло за исхрана на диви животни кои живеат во
нивните природни живеалишта заради унапредување на биодиверзитетот надвор од станица за хранење
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ње и ограничувања за движење на фармски животни и
други мерки наменети за контрола на можните ризици
за пренесување на болеста која се пренесува кај луѓе
или животни, како што се мерки кои се однесуваат на
видовите присутни во зоната за исхрана, за чиешто
хранењето не се користат нуспроизводи од животинско
потекло и
2) одговорностите на физички или правни лица во
зона на исхрана кои помагаат во хранењето или се одговорни за фармски животни, во однос на мерките наведени во точка 1) од овој став.
(5) Доколку хранењето се извршува без претходно
собирање на мртвите животни, треба да се изврши проценка на можната стапка на смртност на фармски животни во зоната на исхрана и на можните барања за
хранење на дивите животни, како основа за проценка
на потенцијалните ризици од пренесување на болест.

2) гаранција дека животните од видот преживари
наменети за исхрана се вклучени во ТСЕ мониторинг
програмата и
3) да се води евиденција за бројот, природата, проценетата тежина и потеклото на трупови на животните
што се користат за хранење, резултатите од истражувањата за ТСЕ и датумот на исхрана.

Член 11
Постапка за надзор на здравствен статус

Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Во подрачјето каде се врши исхрана на заштитените птици некрофаги, Агенцијата за храна и ветеринарство особено презема мерки за утврдување на статусот
на ТСЕ кој вклучува редовно земање мостри и лабораториски испитувања за ТСЕ. Земените мостри се од
животни кои покажуваат невролошки симптоми и од
постари приплодни животни.
Член 12
Начин и постапка за спроведување на исклучоците
од употребата на нуспроизводи од животинско потекло за исхрана на животни од зоолошка градина
со Категорија 1 материјал
(1) Агенцијата за храна и ветеринарство може, согласно член 14 став (1) од Законот за нуспроизводи од
животинско потекло, да го одобри операторот одговорен за исхрана за користење на Категорија 1 материјалите, кои се состојат од цели тела или делови од тела
на мртви животни кои содржат специфично ризичен
материјал и употреба на материјал добиен од животни
од зоолошка градина, за исхрана на животните од зоолошка градина доколку:
1) исхраната не се користи како алтернативен начин
за отстранување на специфични ризични материјали
или за отстранување на умрените преживари од заразни болести кои содржат материјал кој претставуваат
ризик од ТСЕ;
2) категорија 1 материјалот кој потекнува од говеда
се состои од цели тела или делови од мртви животни
кои содржат специфичен ризичен материјал, и се користи соодветен систем за надзор на ТСЕ кој вклучува редовни лабораториско испитување на мострите
за ТСЕ;
(2) Одобрението од став (1) на овој член ќе биде итно повлечено во случај на:
1) сомнеж или потврда поврзана со ширењето на
ТСЕ, сè додека ризикот не се исклучи или
2) несовпаѓање со одредбите од овој член и членовите 9 и 10 од овој правилник.
(3) За исхрана на животните од зоолошка градина
со Категорија 1 материјали треба да се обезбеди:
1) исхраната со складираниот материјалот се извршува во затворена и оградена површина, да се гарантира дека до материјалот за хранење немаат пристап
други месојади животни, освен животните од зоолошката градина, за кои е дадено овластувањето;

Член 13
Престанок на важење
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за примена на исклучоците во однос на употребата на нуспроизводи од животинско потекло („Службен
весник на Република Македонија" бр. 113/10).

Бр. 02-4998/5
Министер за земјоделство,
6 декемеври 2013 година шумарство и водостопанство,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
969.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13) и член 6 од
Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа
на социјалната заштита ("Службен весник на РМ"
бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на „Здружение за заштита, помош и
унапредување на статусот на маргинализирани групи
ГРАДИМЕ ИДНИНА Скопје“, СЕ УВАЖУВА.
2. „Здружение за заштита, помош и унапредување
на статусот на маргинализирани групи ГРАДИМЕ ИДНИНА Скопје “ со седиште на ул. „Радика“ бр.3/2-6
Скопје – Карпош, се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што
се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
"Службен весник на Република Македонија".
4. Впишувањето на „Здружение за заштита, помош
и унапредување на статусот на маргинализирани групи
ГРАДИМЕ ИДНИНА Скопје“ со седиште на ул. Радика бр. 3/2-6 Скопје – Карпош, ќе се изврши најдоцна
пет дена од денот на објавувањето на Решението во
"Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-10891/4
10 јануари 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
970.

ОДЛУКА
ЗА ВАЖЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014
ГОДИНА

Стр. 10 - Бр. 30
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Бр. 09-257/1
3 февруари 2014 година
Скопје
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Државна изборна комисија
Претседател,
Никола Рилкоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
971.
Врз основа на член 102 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА
КАРТОГРАФСКИ ПРОИЗВОДИ, КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
СОГЛАСНОСТ ЗА СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА
КАРТОГРАФСКИОТ ПРОИЗВОД
Член 1
Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за издавање на овластување за изработка на
картографски производи, како и висината на надоместокот за издавање на согласност за ставање во употреба на картографскиот производ.
Член 2
Надоместокот за издавање на овластување за изработка на картографски производи изнесува 10.000,00
денари.
Член 3
Надоместокот за издавање на согласност за ставање
во употреба на картографски производ:
- за лист од картографски производ (прегледна
карта, тематска карта, училишна карта, изданија на
карта) изнесува 1.800,00 денари + 1.200,00 денари за
секоја задолжителна тематска основа;
- за атлас, издание на карта, албум (до 50 страни)
изнесува 6.000,00 денари;
- за атлас, издание на карта, албум (над 50 страни)
изнесува 10.800,00 денари;
- за макета изнесува 5.400,00 денари.
Член 4
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,а ќе се објави по добивање согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр. 01-548/7
Управен одбор
14 јануари 2014 година
Претседател,
Скопје
Анета Јорданова, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
972.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 9 и член 36 став 1 од Законот
за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува
ОГЛАС
за избор – реизбор на
I
1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Велес
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струга
Кандидатите за избор на јавни обвинители освен
условите предвидени во чл. 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07), Законот

за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08 ), потребно е
како посебен услов да исполнуваат:
I. Кандидатот за избор на Основен јавен обвинител
на Основно јавно обвинителство освен условите предвидени во чл. 44 ст. 1 од Законот за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број150/07), потребно е како
посебен услов да исполнува работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверена фотокопија на нотар, треба потребните документи да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија ул. Кеј "Димитар
Влахов" бр. 4 во рок од 15 дена од објавувањето во
„Службен весник на РМ“.
Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот
секој работен ден.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
А.бр. 55-4/14
6 февруари 2014 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
_________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
973.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11,
136/11, 79/13 и 164/13), како и член 28 од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, за издавање на лиценца за снабдување со електрична енергија, на седницата
одржана на 10.02.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, со седиште на
Бул. „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ бр. 30, Скопје,
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност снабдување со
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-02/14
10 февруари 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје,
Бул. „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ бр. 30,
Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
10.02.2014 година
4. Датум на важење на лиценцата
10.02.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 155.11.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6822380
7. Единствен даночен број – 4080012531832
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласнокупопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на
своите потрошувачи;
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните
правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат
на вршење на дејноста трговија со електрична енергија,
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите,
заштита на животната средина, животот и здравјето на
луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.

Стр. 54 - Бр. 30

14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да до-ставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори,
според напонското ниво на приклучок и категоријата
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се
составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи
непосреден увид во целокупната документација која
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што се однесува на вршењето на енергетската дејност
за која што е издадена лиценцата, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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974.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011,
136/2011, 79/2013 и 164/2013), член 28 од Законот за
акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004,
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност
(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати (“Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 10.02.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:

Бр. 30 - Стр. 55

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 39,647
до 41,011

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 42,107

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 41,517

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 33,355

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 78,00
до 79,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 69,00
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в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 57,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 40,881

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

ден/лит
до 0,300
ден/лит
до 0,300
ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 21,785
до 21,692
ден/лит
до 12,338

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,172

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.02.2014
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-398/1
10 февруари 2014 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МАКЕДОНСКА АКАДЕМСКА
ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА МАРНЕТ
975.
Врз основа на член 10 став 1 алинеја 8 и 9 од Законот за основање на Македонската академска истражувачка мрежа МАРнет (“Службен весник на Република
Македонија“ број 124 /10 од 20.09.2010 година), Управниот одбор на МАРнет на седницата на ден 25.12.2013
донесе,
П РАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ
МАКЕДОНСКИ .МК ДОМЕН
Член 1
По член 24 се додава нов член 24-а кој гласи:
Регистрантот не смее доменот да го дава или пренесува на користење на друг субјект, само во случаеви
утврдени со актите на МАРнет.Регистрантот не смее да
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се откаже, да го пренесе или да превземе било која
форма што значи пренесување на доменот, доколку со
тоа стекнува финансиска или било каква друга корист
од субјектот во чија корист го отстапува доменот.
Доколку Регистрантот постапи спротивно на став 1
од овој член, МАРнет презема дејства за бришење на
сите домени регистрирани од страна нa Регистрантот
кој постапил спротивно на овој член.
Член 2
Членот 40 се менува и гласи:
Сите домени, регистрирани до денот на донесувањето на овој Правилник, и понатаму остануват регистрирани.
Усогласувањето ќе се врши еден месец пред истекот на регистрацијата на доменот, со тоа што регистрантот со избор на регистрар од листата на регистрари
објавена на интернет странатата на МАРнет избира регистрар преку кој ќе ја врши пререгистрацијата.
Домените регистрирани пред 01.05.2003 година се
должни да се усогласат со одредбите од овој Правилник до 01.05.2014 година.
Регистрарот во својство на регистрант во рок од една година од потпишување на договорот има обврска
бројот на регистрирани домени да ги намали до 30
(триесет).
Член 3
По член 41 се додава нов член 41-а кој гласи:
МАРнет ќе прекине да ја врши дејноста Регистрар
за примарниот домен и сите секундарни домени освен
gov.mk, по започнувањето на работа на други два регистрари на кои МАРнет ќе ги пренесе овие права со
потпишување на договор.
Доколку бројот на регистрари се намали на еден,
МАРнет повторно ќе започне да ја врши дејноста регистрар.
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Услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Регистрација на домен
Продолжување на регистрација на
домен за 1 година
Промена на именски опслужувачи
Промена на податоци за регистрант
Бришење на домен
Промена на регистрант
Издавање на потврда за домен
Покренување арбитражна постапка 1
арбитер (медијација)
Покренување арбитражна постапка 3
арбитри

Цена
мкд
620
310
0
0
0
0
310
3.000
9.000

Член 3
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 729/1-04
Управен одбор
7 февруари 2014 година
Претседател,
Скопје
Маргита Кон - Поповска, с.р.
__________

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО
НА МАКЕДОНИЈА

977.
Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво
за дистрибуција на електрична енергија бр. 027113/2/9/1 од 29.06.2011 година, Управниот одбор на
ЕВН Електростопанство на Македонија на седницата
одржана на 4.2.2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЧлен 4
ЊА НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавуНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
вањето во “Службен весник на Република Македонија“.
1. Се донесуваат Измени и дополнувања на Мрежни
правила за дистрибуција на електрична енергија согБр. 728/1-04
Управен одбор
ласно, согласно Законот за енергетика (Службен вес7 февруари 2014 година
Претседател,
ник на РМ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и РешениеСкопје
Маргита Кон - Поповска, с.р. то за одобрување на Измени и дополнување на Мреж__________
ни правила за дистрибуција на електрична енергија на
Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-316/1 од
976.
31.1.2014 година.
Врз основа на член 16, став 1, алинеја 3 од Законот
2. Измените и дополнувањата на Мрежни правила
за основање на Македонска академска истражувачка
мрежа (Службен весник на Република Македонија бр. за дистрибуција на електрична енергија и Решението за
одобрување на Измени и дополнување на Мрежни пра124/2010 и 47/2011) и член 43 од Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК вила за дистрибуција на електрична енергија на Регуладомен директорот на МАРнет, предлага Управниот од- торната комисија за енергетика бр. 02-316/1 од
31.01.2014 година, да се достават до ЈП „Службен весбор на МАРнет да донесе
ник на Република Македонија“ заради објавување.
3. Се задолжува Раководителот на Одделот за енерТАРИФНИК
гетска политика и управување со регулатива да ја спроЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА
веде оваа Одлука.
ДОМЕН
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.
Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надомесЕВН Електростопанство
токот за регистрација на домен и други услуги на МаБр. 02-1023/1
На Македонија.
кедонска академска истражувачка мрежа МАРнет согУправен одбор
ласно Законот за основање на Македонска академска 4 февруари 2014 година
Скопје
Претседател,
истражувачка мрежа (Службен весник на Република
дипл. инж. Вернер Хенгст, с.р.
Македонија бр. 124/2010 и 47/2011) и Правилникот за
организацијата и управувањето со врвниот македонски
Заменик претседател
.МК домен.
на Управен одбор,
инж. маг. Волфганг Шефер, с.р.
Член 2
За регистрација на домен и други услуги на МакеУправен одбор
донска академска истражувачка мрежа МАРнет се плаЧлен,
ќаат следните надоместоци:
д-р Игор Гиевски, с.р.
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978.
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“БР. 87/12)
Член 1
Во мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/12), во Главата 4. Приклучување на дистрибутивната
мрежа, по членот 45, се додава нов оддел 4.3 кој содржи 14
нови членови (од 45-а до 45-л) кои гласат:
4.3 Приклучување на производители на електрична
енергија на дистрибутивната мрежа
Член 45-а
Општи услови за приклучување
(1) Производителите на електрична енергија се
приклучуваат на дистрибутивната мрежа на начин и во
постапка утврдени во овие Мрежни правила.
(2) Производителите на електрична енергија можат
да се приклучат на дистрибутивната мрежа само по
претходно издадено Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа од страна на ОДС,
во согласност со овие Мрежни правила.
(3) ОДС е должен да го утврди местото за приклучок на производителите на електрична енергија на дистрибутивната мрежа на објективен, транспарентен и
недискриминаторен начин.
Член 45-б
Барање за согласност за приклучување на
производител на дистрибутивна мрежа
(1) Производител на електрична енергија кој бара
да се приклучи на дистрибутивната мрежа е должен до
ОДС да поднесе Барање за согласност за приклучување.
(2) Барањето за согласност за приклучување на производител на дистрибутивната мрежа, се поднесува во
писмена форма до ОДС, на образец БСП – 2, согласно
Членот 24 од овие Мрежни правила.
(3) Во прилог на барањето за согласност за приклучување, производителот треба да ги достави следните
документи:
1) решение за упис во Централен регистар на Република Мекедонија со тековна состојба;
2) основен проект на производната постројка која е
предмет на приклучување на дистрибутивната мрежа
заедно со еднополна шема на производната постројка;
3) извод од катастарскиот план со вцртани постојни
објекти;
4) право на користење на природно добро за производство на електрична енергија (за хидроелектрани)
или одобрение за градба;
5) координати на машинската куќичка каде што ќе
биде инсталирана електромашинската опрема на производната постројка за хидроелектрани, односно координати каде што ќе биде инсталирана електраната за
други видови на производни постројки;
6) технички карактеристики на производната
постројка во согласност со став (2) на Член 45-е од
овие Мрежни правила.
(4) Производител на електрична енергија кој бара
да се приклучи на дистрибутивната мрежа, може да
поднесе Барање за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа пред да добие одобрение за градба
на малата електрана.
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Член 45-в
Избор на точка на приклучување и техничко
решение за приклучување
(1) По добивање на барањето од став (1), односно
став (4) на Член 45-б од овие Мрежни правила, ОДС е
должен да изготви оптимално економско-техничко решение за овозможување на приклучувањето на производител на електирчна енергија во најповолната точка
на приклучување на дистрибутивната мрежа.
(2) При изборот на најповолната точка на приклучување и оптималното економско-техничко решение
ОДС е должен да направи соодветна анализа на состојбите во дистрибутивната мрежа во согласност со Член
45-ѓ, Член 45-е и Член 45-ж од овие Мрежни правила.
(3) ОДС е должен до производителот да ги достави
податоците за техничките карактеристики на разгледуваната дистрибутивна мрежа кои претставуваат основа
за изготвување на анализата од став (2) на овој Член.
(4) Производителот има право да учествува во процесот на утврдување на оптимално економско-техничко решение во согласност со овие Мрежни правила, за што
ОДС ќе го повика лицето овластено за застапување на
производителот на електрична енергија со цел да му биде
презентирано соодветно образложение за изборот на најповолната точка на приклучување и изготвената анализа
при избор на оптималното економско-техничко решение
за приклучување на дистрибутивната мрежа.
(5) Во сообразност со основните начела наведени
во Член 1, Член 2 и Член 4 на овие Мрежни правила,
ОДС е должен во прилог на согласноста за приклучок
на малата електрана на дистрибутивниот систем на
производителот да му ги даде сите неопходни податоци за изготвување на анализите од Член 45-ѓ, Член 45-е
и Член 45-ж од овие Мрежни правила. Со тоа, на производителот му се овозможува во своја режија да направи соодветни пресметки и анализи, потребни во процесот на определување на оптимална варијанта на
приклучокот.
(6) Доколку, врз основа на направените пресметки
и анализи, производителот дојде до сознанија дека е
можно поефикасно решение на приклучокот, кое ги задоволува сите критериуми од овие Мрежни правила,
може да поднесе жалба до РКЕ.
(7) Во решението за приклучок ОДС ги наведува
техничките карактеристики на новите елементи на мрежата потребни за изведување на приклучокот. Имајќи
ги предвид барањата за рационалност во работењето,
при изградба на нови елементи на мрежата ОДС користи материјали, уреди и опрема од усвоената листа. Доколку производителот (инвеститор на мала електрана)
планира по изградбата на приклучокот на малата електрана истиот комплетно да му го предаде на ОДС, мора
при изградбата да ги користи само материјалите, уредите и опремата од соодветната листа што ја применува ОДС. Во случај кога производителот планира на
ОДС да му го предаде само приклучниот вод тогаш
(раководен од рационални цели) производиелот може
во сопствената постројка да инсталира и опрема која не
е на листата на типизирана опрема, уреди и материјали,
која ја користи ОДС. Меѓутоа, и опремата која не е на
листата на типизирана опрема, уреди и материјали на
ОДС мора да ги задоволува како соодветните меѓународни стандарди (на пример, IEC) така и условите на
местото на кое се инсталира, во поглед на: номинален
напон, номинална струја и струја на куса врска.
Член 45-г
Решение за согласност за приклучување
(1) Врз основа на техничкото решение за приклучување на дистрибутивната мрежа ОДС ќе донесе Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната
мрежа, во рок не подолг од 40 дена од денот на доставување на барањето за согласност за приклучување.
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(2) Во прилог на Решението за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа, ОДС е должен да
приложи и:
1) анализа на состојбите во дистрибутивната мрежа
при избор на најповолна точка на приклучување на
дистрибутивната мрежа и оптимално економско-техничко решение;
2) податоци за техничките карактеристики на дистрибутивната мрежа и оптоварувањата на потрошувачите користени при изготвување на анализата на состојбите во дистрибутивната мрежа;
3) детална пресметка за надоместокот за приклучување на дистрибутивната мрежа.
(3) По добивањето на Решение за согласност за
приклучување на дистрибутивната мрежа, производителот на електрична енергија може да пристапи кон изведба на приклучокот во согласност со Член 35 и Член
36 од овие Мрежни правила.
(4) По изведувањето на приклучокот, согласно одредбите од овие Мрежни правила, ОДС по барање на
корисникот е должен приклучокот да го стави под напон, во согласност со Член 43 од овие Мрежни правила.
(5) Надоместокот за приклучување, деталната
пресметка за надоместокот за приклучување и техничко решение за приклучување на производителот на
електирчна енергија, ќе престане да важат доколку инвеститорот не го почитува договорот за право на користење на природно добро за производство на електрична енергија и неговите анекси.
Член 45-д
Надоместок за приклучување
(1) Надоместокот за приклучување на производител
на електрична енергија на дистрибутивната мрежа се
утврдува согласно Методологијата за начинот на одредување на надоместокот за приклучување на дистрибутивната мрежа на електрична енергија, дадена во Прилог 1 на овие Мрежни правила.
(2) При утврдувањето на надоместокот за приклучување на производител на електирчна енергија на
дистрибутивната мрежа, надоместокот за создавање на
технички услови во дистрибутивната мрежа не се
пресметува.
(3) ОДС може да издаде решение за приклучок во
кое две или повеќе нови електрани за својот приклучок
заеднички ќе користат еден или повеќе нови елементи
на мрежата. Во таков случај, трошоците за изградба на
новите елементи од заедничкиот приклучок ќе се поделат помеѓу електраните пропорционално на нивните
номинални моќности.
(4) Во техничкото решение за приклучок на една
или повеќе нови електрани ОДС може да земе предвид
елементите на тој приклучок да ги користат и други
електрани, кои подоцна ќе се градат, и за кои ОДС има
веродостојни докази дека ќе се градат. Во таков случај,
во распределбата на трошоците за изградба на нови заеднички елементи од приклучокот и/или за потребната
реконструкција на постојните елементи на мрежата,
треба да учествуваат и предвидените нови електрани пропорционално на нивните номинални моќности.
(5) Во случаите од став (4) на овој Член, поради земањето предвид на идни електрани не треба да да се
одлага градењето на приклучоците и приклучувањето
на електраните кои се во завршна фаза на градба или
пак се изградени и ги подмириле предвидените обврски кон ОДС.
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Член 45-ѓ
Анализа на состојбите во дистрибутивната мрежа
(1) Со цел да се овозможи најповолен избор на точка на приклучување на производител на електрична
енергија, ОДС врши соодветна детална анализа на состојбите во дистрибутивната мрежа, во секој од карактеристичните режими на работа дефинирани во согласност со Член 45-ж од овие Мрежни правила.
(2) При анализите на состојбите во дистрибутивната мрежа ОДС користи соодветни компјутерски програмски пакети за пресметка на напони во дистрибутивната мрежа.
(3) Со анализата од став (1) на овој Член треба да
бидат опфатени:
1) трансформаторот висок/среден напон преку кој
разгледуваната среднонапонска мрежа е поврзана со
високонапонската мрежа;
2) сите среднонапонски водови, евентуалниот трансформатор среден/среден напон, евентуалниот трансформатор среден/низок напон и евентуалните нисконапонски водови на патот помеѓу малата електрана и
среднонапонските собирници во трансформаторската
станица висок/среден напон;
3) сите други водови и трансформатори во разгледуваната дистрибутивна мрежа од кои патот кон среднонапонските собирници во трансформаторската станица висок/среден напон содржи барем еден од елементите на дистрибутивна мрежа наведени во точка 2)
на овој став;
4) оптоварувањата на сите постојни и планирани
потрошувачи кои ќе ја користат разгледуваната дистрибутивна мрежа;
5) карактеристиките на производните единици и регулационата опрема во малите електрани;
6) планирано приклучување на производни постројки и потрошувачи на разгледуваната дистрибутивна
мрежа, за кои ОДС поседува неспорни документи дека
ќе бидат изградени.
Член 45-е
Податоци за анализа на состојбите во
дистрибутивната мрежа
(1) Производителот на електрична енергија во постапката за приклучување е должен до ОДС да ги достави сите потребни податоци за техничките карактеристики на производната постројка која е предмет на
приклучување.
(2) Податоците од став (1) на овој Член особено
содржат информации за:
1) број на производни единици;
2) номинални електрични параметри (номинална
привидна моќност, номинален фактор на моќност, номинална струја) за секоја производна единица пооделно;
3) очекувани активни моќности во режимите на
минимално и максимално производство, номинална
моќност на турбините (за електрани кои имаат турбини);
4) расположлива минимална и максимална реактивна моќност во режимите на минимално и максимално
производство на активна електрична моќност;
5) можности за автоматска регулација на напонот;
6) вид на заштита на производните единици и припадните трансформатори.
(3) ОДС ќе ги обезбеди сите потребни податоци за
техничките параметри на елементите од дистрибутивната мрежа содржани во став (3) на Член 45-ѓ од овие
Мрежни правила.
(4) Податоците од став (3) на овој Член особено
содржат информации за:
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1) електрични параметри за сите среднонапонски и
нисконапонски водови, трансформаторот висок/среден
напон, трансформатори среден/среден напон и трансформатори среден/низок напон;
2) чекор на промената на преносниот однос, границите на интервалот во кој е можна промената на преносниот однос и можност за регулација на напон под
оптоварување на сите трансформатори;
3) оптоварувања на сите потрошувачи приклучени
на разгледуваната дистрибутивна мрежа;
4) моќности на генераторските постројки приклучени
преку среднонапонските и нисконапонските елементи,
5) моќностите на уредите за компензација на реактивна моќност приклучени на разгледуваната дистрибутивна мрежа.
Член 45-ж
Карактеристични режими за анализа
(1) Анализата на состојбите во дистрибутивната
мрежа од Член 45-ѓ на овие Мрежни правила се врши
во соодветни карактеристични режими на работа и тоа:
1) пред приклучување на производната единица;
2) за време на впуштање на производната единица
(преоден режим на работа);
3) по вклучување на производната единица (стационарен режим на работа).
(2) Како карактеристични состојби на мрежата во
стационарен режим на работа се дефинираат:
1) минимално оптоварување на мрежата и минимална моќност на производната постројка;
2) минимално оптоварување на мрежата и максимална моќност на производната постројка;
3) максимално оптоварување на мрежата и минимална моќност на производната постројка;
4) максимално оптоварување на мрежата максимална моќност на производната постројка.
(3) При разгледување на сите карактеристични состојби на мрежата дефинирани во став (2) на овој Член
потребно е напоните во сите точки на разгледуваната
дистрибутивна мрежа да не ги надминуваат дозволените граници на отстапување дефинирани во 45-з од овие
Мрежни правила.
(4) Кога новата електрана треба да се приклучи на дистрибутивна мрежа во која веќе има приклучени една или
повеќе постојни електрани, при анализите потребни за определување на рационален приклучок на новата електрана
ќе се смета дека постојните електрани се вклучени на мрежата. Овој принцип ќе се применува и во случаите кога во
една електрана има повеќе од една производна единица, како и во случаите кога се анализира заеднички приклучок за
повеќе од една електрана.
Член 45-з
Напони во стационарен режим на работа
(1) При утврдување на точката на приклучување на
производител на електрична енергија на дистрибутивната мрежа, покрај основните технички услови кои
треба да бидат исполенти во согласност со овие Мрежни правила, особено треба да биде земено во предвид
следното:
1) Во сите нормални режими на работа дефинирани
во Член 45-ж, при приклучувањето на производителот
на електрична енергија, напоните во сите јазли на разгледуваната дистрибитивна мрежа дефинирана во согласност со став (3) на Член 45-ѓ треба да бидат во границите:
i) во мрежите со номинален напон 35 kV, помеѓу
31,5 и 38 kV;
ii) во мрежите со номинален напон 20 kV, помеѓу
19 и 21,4 kV;
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iii) во мрежите со номинален напон 10 kV, помеѓу
9,5 и 10,7 kV;
iv) на нисконапонските собирници во трансформаторските станици среден/низок напон, помеѓу 0,4 и
0,44 kV.
(2) Во постројките на производителот наместо границите од точка 1) став (1) од овој Член ќе се применуваат границите за дозволени напони од став (2) на Член
50 на овие Мрежни правила.
(3) По исклучок, доколку со анализите се покаже
дека примената на напонските ограничувања од точка
1) став (1) од овој Член, претставуваат пречка за нормална работа на некој корисник на ДС, може да се дозволи напоните во соодветните точки да излезат надвор
од границите предвидени во точка 1) став (1) од овој
Член, ако при тоа во сите точки на дистрибутивната
мрежа напоните бидат во согласност со одредбите од
Член 50 на овие мрежни правила.
Член 45-ѕ
Пресметка на напоните во стационарен режим
на работа
(1) Пресметката на висината на напонот во точката
на приклучување на производната постројка, како и висината на напонот во сите јазли на разгледуваната дистрибутивна мрежа, ОДС ја врши со користење на соодветни компјутерски програмски пакети за пресметка на
напони во дистрибутивната мрежа.
Член 45-и
Промени на напон во точката на приклучување во преоден режим на работа (исклучување/вклучување)
(2) Релативната промена на напонот во однос на номиналниот напон во точката на приклучување на производната постројка во преоден режим на работа, односно при впуштање на генераторската единица, не
треба да ја надмине дозволената вредност и тоа:
1) 2% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат промени на напонот се почести (една на 10 минути);
2) 3% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат
промени на напонот се почести (една на 10 минути);
3) 3% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат промени на напонот се поретки;
4) 6% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат
промени на напонот се поретки.
Член 45-ј
Пресметка на промени на напон во преоден режим
(1) Релативните промени на напонот во точката на
приклучување на производителот на електрична енергија во преоден режим на работа се проценуваат со
следната формула:

um  ki ,max
каде:

Δum

ki,max=Ip/In

Sks
Sng

S ng
S ks

- релативна промена на напонот во
точка на приклучување;
- количник од почетна вредност на
струја на впуштање на генераторот Ip
и номиналната струја на генераторот
In;
- моќност на куса врска во точка на
приклучок;
- номинална привидна моќност на генераторската единица која се приклучува;
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(2) При приклучување на генераторска единица на
низок напон факторот ki,max има значение само во
случај на приклучување на ветрогенератор, при што
истиот се добива од страна на производителот на генераторот по спроведени испитувања во овластена институција.
(3) Барателот на согласност за приклучок треба да
ја даде вредноста на ki,max за секоја производна единица. Во случаите кога барателот на согласност за
приклучок не достави податок за почетната вредност
на струјата на впуштање на генераторска единица, која
треба да се приклучи на среден напон, се користат
следните апроксимации:
1) k = 1 за синхрони генератори и генератори приклучени преку енергетски преобразувачи (инвертори
или конвертори);
2) k = 1,5 за асинхрони генератори со фина регулација на струја на впуштање до 1,5% од синхроната брзина;
3) k=4 за асинхрони генератори приклучени на
дистрибутивната мрежа во границите на ±5% од синхроната брзина;
4) k=8 за асинхрони генератори кои се пуштаат во
работа како асинхрони мотори.
(4) Во случај на приклучување на повеќе генератори треба да се води сметка да се приклучуваат поединечно, во временски интервали кои неможат да бидат
пократки од 40 секунди за низок напон и 12 секунди за
среден напон.
(5) Во случај на приклучување на ветрогенератори
се зема во предвид факторот ku(ψ) каде што ψ претставува фазен агол на импеданса на дистрибутивната
мрежа. Барателот на приклучок треба да достави податоци за факторот ku(ψ) за фазен агол на импеданса на
дистрибутивната мрежа од 30о, 50о, 70о и 85о. Во случај
кога со пресметка се утврдува дека фазниот агол на импеданса на дистрибутивната мрежа отстапува од наведените вредности, факторот ku(ψ) се пресметува со линерана апроксимација на вредностите кои се најблиску
на дадената вредност.
(6) При пресметка на промените на напонот во точката на приклучување на производителот на електрична енергија во преоден режим на работа се земаат во
предвид и корективните мерки за намалување на промената на напонот кај асинхроните генератори, која е
поврзана со вклучувањето / исклучувањето:
1) намалување на прекинувачка струја со пригушници, отпорници, стартни трансформатори или
трифазни преобразувачи на моќност, кои по вклучувањето / исклучувањето се премостуваат.
2) посебен модел на асинхрониот генератор.
Член 45-к
Можности за регулација на напон
(1) При утврдување на точката на приклучување и
техничкото решение за приклучување, со цел отстапувањата на напонот во дистрибутивна мрежа да бидат во
дефинираните граници, ОДС ќе ги земе во предвид
можностите за регулација на напонот во елементите на
дистрибутивната мрежа, како и можностите за регулација на напон од страна на производната постројка на
производителот на електрична енергија.
(2) Од особена важност е при регулација на напон
во дистрибутивната мрежа координирано да се користат сите соодветни технички средства со кои распола-
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гаат ОДС и малите електрани со цел да се обезбедат
услови за нормална работа на сите корисници на дистрибутивната мрежа и напоните во сите точки на дистрибутивната мрежа да бидат во дозволените граници
според Член 50 од овие мрежни правила.
(3) На местото на својот приклучок кон дистрибутивната мрежа, малата електрана е должна да придонесува, во рамките на своите технички можности, за одржување на напонот во интервалот на дозволени напони дефиниран во Член 50 на овие Мрежни правила. Тоа
значи дека, во случаите кога напонот на местото на
приклучокот се доближува до долната гранична вредност на дозволениот интервал, малата електрана е
должна да ги активира своите можности за производство на реактивна моќност и да дава во мрежата соодветна реактивна моќност, со цел напонските прилики
да се подобрат. Од друга страна, во случаите кога напонот на местото на приклучокот се доближува до горната гранична вредност на дозволениот интервал, малата електрана е должна да ги активира своите можности за преземање на соодветна реактивна моќност од
мрежата, за на тој начин да придонесе напонот да не ја
надмине горната гранична вредност. Притоа, нема да
се применува ограничувањето од став (1) на Член 56 на
ови мрежни правила.
(4) За да можат да бидат ефикасен учесник во регулацијата на напонот, наведена во ставот (3) од овој
Член, номиналниот фактор на моќност на генераторите
во малите електрани не треба да биде помал од 0,8.
Член 45 л
Фликери, хармоници и несиметрија на напон
При утврдување на точката на приклучување и техничкото решени за приклучување на производителот
на електрична енергија неопходно е вредностите на
повратните влијанија (фликери, хармоници и несиметрија на напон) да не ги надминат граничните вредности
дефинирани во Член 53, Член 54 и Член 55 од овие
Мрежни правила.
Член 2
Членот 52 се менува и гласи:
Промени на напон во точката на приклучување во преоден режим на работа (исклучување/вклучување)
(5) Релативната промена на напонот во однос на номиналниот напон во точката на приклучување на корисници во преоден режим на работа, односно при
вклучување/исклучување, не треба да ја надмине дозволената вредност и тоа:
1) 2% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат промени на напонот се почести (една на 10 минути);
2) 3% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат
промени на напонот се почести (една на 10 минути);
3) 3% доколку точката на приклучување е во среднонапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат промени на напонот се поретки;
4) 6% доколку точката на приклучување е во нисконапонската мрежа и комутациите кои предизвикуваат
промени на напонот се поретки.
Член 3
Овие Мрежни правила влегуваат во сила осмиот
ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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