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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
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3437.
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 ноември 2012 година.
Бр. 07- 4771/1
12 ноември 2012 година
Скопје

3480.

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за градежно земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ број 17/11 и 53/11), во
членот 15 став (4) по алинеја 3 се додава нова алинеја
4, која гласи:
„- на сопствениците на објекти или посебни делови
од објекти за кои е донесено решение согласно со закон за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на
недвижности;“.
Во алинејата 4 која станува алинеја 5 зборот „ евидентирани“ се заменува со зборот „запишани“.
Во ставот (5) по зборовите: „Владата на Република
Македонија“ се става точка, а зборовите до крајот на
реченицата се бришат.

Програма за изменување на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2012 година .....
Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија...
Одлука за утврдување на продажна
цена на природен гас за месец ноември од 2012 година .........................
Решение за стекнување на статус
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Правила за снабдување со електрична енергија .................................
Правила за снабдување во краен
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Член 2
Во членот 16 став (5) зборовите: „утврдување на пазарната вредност на земјиштето кое се разменува, која
ја утврдува Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „процена на недвижен имот“.
Член 3
Членот 19 се менува и гласи:
“Рок за прибавување на одобрение за градење и рок за
изградба на градбата утврден во Законот за градење, се
предвидува само во договорите за отуѓување или давање
под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија по пат на јавно надавање.“
Член 4
По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:
„Член 41-а
На градежно земјиште предвидено со урбанистички
план или урбанистичка планска документација за плажи, може да се поставува урбана опрема согласно со
урбанистичко-техничка документација за уредување на
плажа одобрена од градоначалник на општината, односно градоначалникот на градот Скопје. Урбанистичко-техничката документација за уредување на плажа е
составен дел на договорот за краткотраен закуп на градежно земјиште.“
Член 5
Во членот 46 став (1) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и постапката
за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен
закуп на градежно земјиште кое се наоѓа на подрачје
на две или повеќе општини“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5),
кои гласат:
„(4) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член,
постапката за отуѓување и давање по долготраен закуп
на градежното земјиште кое согласно со урбанистички
план или урбанистичка планска документација е планирано за изградба на туристички развојни зони и
автокампови ја спроведува Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот, согласно со Законот за туристички развојни зони, односно Законот за автокампови.
(5) По исклучок од членот 18 став (2) од овој закон,
приходите од средствата од отуѓувањето и закупнината
на градежното земјиште сопственост на Република Ма-
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кедонија наменето за изградба на туристички развојни
зони се распределуваат согласно со Законот за туристички развојни зони, а за автокампови согласно со Законот за автокампови.“
Член 6
Во членот 47 ставот (3) се менува и гласи:
„По однос на пресметување на роковите утврдени
во членот 50 од овој закон предвид се зема денот на објавувањето на објавата во дневен весник.“
Ставот (4) се брише.
Ставот (5) станува став (4).
Член 7
По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:
„ Член 47-a
(1) Кога Република Македонија е сосопственик на
повеќе од 70% од вкупната површина на градежната
парцела, пред започнување на постапка за јавно надавање, органот што ја води постапката за јавно наддавање, со подавка преку нотар ќе го понуди делот на градежното земјиште сопственост на Република Македонија на другите сосопственици на катастарски парцели
од кои е формирана градежната парцела предмет на
отуѓување или давање под долготраен закуп, по претходно добиена согласност од Владата на Република
Македонија по цена на градежното земјиште определена од овластен проценувач согласно со Методологијата
за процена на вредноста на недвижен имот.
(2) Доколку сосопствениците се заинтересирани за
земјиштето од ставот (1) на овој член отуѓувањето и
давањето под долготраен закуп се врши врз основа на
договор, на кој е дадено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија.
(3) Доколку сосопствениците не се заинтересирани
за земјиштето од ставот (1) на овој член, градежното
земјиште сопственост на Република Македонија може
да биде предмет на отуѓување или давање под долготраен закуп со јавно наддавање согласно со овој закон.
Објавата за отуѓување или давање под долготраен закуп на земјиштето содржи обврска идниот купувач, односно закупец да ги реши имотно правните односи за
останатата површина од градежната парцела сопственост на други лица, согласно со закон.“
Член 8
Во членот 49 став (1) по алинејата 8 се додава нова
алинеја 9, која гласи:
“- минималниот процент кој треба да биде изграден
од вкупно развиената површина за градење, доколку на
градежната парцела е предвидена изградба на повеќе
од еден објект,“.
Член 9
Во членот 53 по алинејата 3 се додаваат две нови
алинеи 4 и 5, кои гласат:
„- банкарска гаранција за сериозност на понудата
и/или банкарска гаранција за изградба на објектот согласно со намената во урбанистичко планската документација,
- урбанистичко архитектонски услови,“.
Член 10
Во членот 60 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
„(3) Јавно наддавање не може да трае пократко од
15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во
моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното надавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајни-
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от рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период
од следните две минути нема нова дадена понуда.
(4) Јавното наддавање продолжува неограничено сé
додека во временски интервал од две минути има нова
понуда.“
Ставовите (5) и (6) се бришат.
Член 11
Во членот 62 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Против решението донесено од страна на комисијата, со кое се одлучува по поднесен приговор од
ставот (1) на овој член, странката има право да поднесе
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Член 12
Во членот 65 став (3) по зборовите: „и градот
Скопје“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно органот на управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното
земјиште сопственост на Република Македонија“.
Во ставот (4) по зборовите: „и градот Скопје“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „односно министерот“.
Ставот (5) се менува и гласи:
“Против решение донесено од страна на општина,
општина во градот Скопје и градот Скопје може да се
изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на
решението, до органот на државна управа надлежен за
вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, а против решение донесено од органот
на државна управа надлежен за вршење на работите
кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија може
да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен.“
Член 13
Во членот 69 во воведната реченица зборот „евидентирани“ се заменува со зборот „запишани“.
Во алинејата 3 по зборот „сопственост“ се додаваат
зборовите: „на објектот или посебниот дел од објектот“.
Член 14
По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:
„Член 69-а
(1) Кога градежното земјиште се отуѓува со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение
согласно со Законот за утврдување на правен статус на
бесправен објек врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности, кон барањето за отуѓување
се доставува решението за утврдување на правен статус на бесправен објект и доказите утврдени во членот
69 од овој закон.
(2) Формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република
Македонија со непосредна спогодба на сопствениците
на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната
книга на недвижности ја пропишува министерот.“
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Член 15
Во членот 71 став (1) алинеја 1 по зборовите: „градежна парцела“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно проект за инфраструктура со утвдрена површина за градење“.
Во алинејата 2 по зборовите: „градежна парцела“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „односно површината за градење утврдена со проект за инфраструктура“.
Член 16
Членот 72 се брише.
Член 17
Во членот 74 став (1) точката 4 се менува и гласи:
„обврска за купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци, односно обврска за закупецот
за плаќање на нотарски трошоци;“.
Во точката 5 по зборовите: „од овој закон“ се додаваат зборовите: „кога земјиштето се отуѓува по пат на
јавно наддавање“.
Во точката 6 по зборовите: „неизградено градежно
земјиште“ се додаваат зборовите: „ кога земјиштето се
отуѓува по пат на јавно наддавање“.
Точката 7 се менува и гласи:
„договорна казна за непочитување на рокот од ставот (1) точка 5 и рокот од ставот (1) точка 6 на овој
член во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на
јавното наддавање на предметното земјиште за секој
изминат месец во првата година од истекот на рокот,
односно 3 % од вкупно постигнатата цена на јавното
наддавање на предметното земјиште за секој изминат
месец во втората година од истекот на рокот, односно
4,5 % од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во
третата и секоја наредна година од истекот на рокот.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Средствата од наплатата на договорната казна
од ставот (1) точка 7 на овој член се распределуваат во
сооднос 20% за Република Македонија и 80% за општините, односно општините во градот Скопје, во зависност од местоположбата на градежното земјиште.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 18
Во членот 75 став (4) зборовите: „обврските од ставовите (1) и (2)“ се заменуваат со зборовите: „обврската од став (1)“.
Член 19
Во членот 76 став (2) алинеја 1 по зборовите: „намената и“ се додаваат зборовите: „зголемување на“.
Во алинејата 2 сврзникот “и“ се заменува со запирка.
Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот
“и“ и се додава нова алинеја 4,која гласи:
„- други непредвидени причини, односно околности.“
Член 20
Во членот 80 став (2) алинеја 2 зборот “капалишта“
се заменува со зборот „плажа“.
Во алинејата 4 зборовите: „решение за локациски
услови“ се заменуваат со зборовите: „извод од урбанистичка планска документација“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) Начинот на изработка и содржината на урбанистичко техничката документација за уредување на плажа ја пропишува министерот. Урбанистичко техничката документација ја одобрува градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, односно на градот Скопје, во зависност од тоа на кое подрачје се наоѓа плажата.“
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Член 21
Во членот 105 став (1) по зборовите: „69 став (1)“
се додава бројот „69-а“.
Член 22
Одредбите во договорите за отуѓување на градежно
земјиште по пат на јавно наддавање склучени до денот
на започнувањето на примената на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11 и 54/11), со кои е утврден реален товар
како средство за обезбедување на земјиштето, по барање на договорната страна - купувач може да се заменат
со одредби со кои се предвидува договорна казна пропишана во членот 74 став (1) точка 7 од овој закон, со
склучување на анекс на договор.
Во договорите за отуѓување на градежно земјиште
по пат на јавно наддавање склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон кои содржат одредби со
кои е утврден реален товар како средство за обезбедување и договорна казна согласно со членот 74 став (1)
точка 7 од Законот за градежно земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ број 17/11 и 54/11),
по барање на договорната страна - купувач може да се
избришат одредбите со кои е утврден реален товар, со
склучување на анекс на договор.
Анекс договорот од ставовите (1) и (2) на овој член
се склучува по претходна согласност од Државното
правобранителство на Република Македонија.
Агенцијата за катастар на недвижности врз основа
на поднесено барање од страна на договорната страна купувач, со приложување на договорот и анекс договорот од ставовите (1) и (2) на овој член, ќе изврши бришење во имотниот лист каде што е запишан реален товар како средство за обезбедување на земјиштето.
Член 23
Одредбите во договорите за отуѓување на градежно
земјиште по пат на непосредна спогодба склучени до
денот на влегувањето во сила на овој закон, со кои е
утврден реален товар како средство за обезбедување и
е утврден рок за прибавување на одобрение за градење
и рок за изградба, по барање на договорната страна купувач, може да се усогласат со одредбите на овој закон, со склучување на анекс на договор.
Анекс договорот од ставот (1) на овој член се склучува по претходна согласност од Државното правобранителство на Република Македонија.
Агенцијата за катастар на недвижности врз основа
на поднесено барање од страна на договорната страна
- купувач, со приложување на договорот и анекс договорот од ставот (1) на овој член ќе изврши бришење во
имотниот лист каде што е запишан реален товар како
средство за обезбедување на земјиштето.
Член 24
На барање на договорната страна - купувач, договорите за отуѓување на градежното земјиште сопственост
на Република Македонија по пат на јавно наддавање,
кои се склучени до денот на започнувањето на примената на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11 и 54/11), ќе
се усогласат со одредбите од членот 74 став (1) точка 6
од овој закон, со склучување на анекс договор.
Анекс договорот од ставот (1) на овој член се склучува по претходна согласност од Државното правобранителство на Република Македонија.
Член 25
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
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Член 26
Започнатите постапки за отуѓување и давање под
закуп на градежно земјиште сопственост на Република
Македонија, по пат на јавно наддавање и со непосредна
спогодба, ќе продолжат според одредбите на овој закон.
Член 27
Одредбата од членот 5 на овој закон со која во членот 46 се додаваат два нови става (4) и (5) по однос на
туристичките развојни зони, ќе започне да се применува со денот на влегувањето во сила на Законот за туристички развојни зони, а по однос на автокампови од денот на влегување во сила на Законот за автокампови.
Член 28
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градежно земјиште.
Член 29
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR TOKE NDERTIMORE
Neni 1
Në Ligjin për toke ndertimore ("Gazeta Zyrtare
e Republikes së Maqedonise" numer 17/11 dhe 53/11), në
nenin 15 paragrafi (4) pas alinese 3 shtohet alineja e re 4, si
vijon:
" – për pronaret e objekteve apo pjeseve të vecanta të
objekteve për të cilat eshte miratuar aktvendim në pajtim
me ligjin për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në baze të të cilit jane regjistruar në librin publik të patundshmerive;".
Në alinene 4 e cila behet aline 5 fjalet: "të evidentuar"
zevendesohen me fjalet: "të regjistruar".
Në paragrafin (5) pas fjaleve: "Qeveria e Republikes së
Maqedonise" vihet pike, kurse fjalet deri në fund të fjalise
shlyhen.
Neni 2
Në nenin 16 paragrafi (5) fjalet: "percaktimin e vleres
së tregut të tokes që shkembehet, që e percakton Qeveria e
Republikes së Maqedonise" zevendesohen me fjalet: "vleresimin e patundshmerise".
Neni 3
Neni 19 ndryshohet si vijon:
"Afati për marrjen e lejes për ndertim dhe afati për
ndertimin e nderteses i percaktuar në Ligjin për ndertim,
parashihet vetem në marreveshje për tjetersim ose dhenie
me qira afatgjate të tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise permes ankandit publik."
Neni 4
Pas nenit 41 shtohet nen i ri 41-a, si vijon:
"Neni 41-a
Në toke ndertimore të parapare me plan urbanistik ose
dokumentacion të planit urbanistik për plazhe, mund të
vendoset pajisje urbane në pajtim me dokumentacionin teknik urbanistik për rregullim të plazhit, të miratuar nga kryetari i komunes, perkatesisht kryetari i Qytetit të Shkupit.
Dokumentacioni teknik urbanistik për rregullimin e plazhit,
eshte pjese perberese e marreveshjes për qira afatshkurter
të tokes ndertimore."
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Neni 5
Në nenin 46 paragrafi (1) pika në fund të fjalise shlyhet
dhe shtohen fjalet: "dhe procedures për tjetersim dhe dhenie me qira afatgjate dhe afatshkurter të tokes ndertimore,
që gjendet në rajonin e dy ose më shume komunave."
Pas paragrait (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe
(5), si vijojne:
"(4) Me perjashtim të paragrafeve (1) dhe (2) të ketij
neni, proceduren për tjetersim dhe dhenie me qira afatgjate
të tokes ndertimore e cila në pajtim me planin urbanistik
ose dokumentacionin e planit urbanistik eshte planifikuar
për ndertimin e zonave zhvillimore turistike dhe autokampeve, e zbaton Agjencia për Promovimin dhe Perkrahjen e
Turizmit, në pajtim me Ligjin për zona zhvillimore turistike dhe Ligjin për autokampe.
(5) Me perjashtim të nenit 18 paragrafi (2) të ketij ligji,
të hyrat e mjeteve nga tjetersimi dhe qiraja e tokes ndertimore pronesi e Republikes së Maqedonise e dedikuar për
ndertimin e zonave zhvillimore turistike, ndahen në pajtim
me Ligjin për zona zhvillimore turistike, e për autokampe
në pajtim me Ligjin për autokampe."
Neni 6
Në nenin 47 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Lidhur me llogaritjen e afateve të percaktuara në nenin
50 të ketij ligji, merret parasysh dita e publikimit të shpalljes në gazete ditore."
Paragrafi (4) shlyhet.
Paaragrafi (5) behet paragraf (4).
Neni 7
Pas nenit 47 shtohet nen i ri 47-a, si vijon:
"Neni 47-a
(1) Kur Republika e Maqedonise eshte bashkepronar i
më shume se 70% të siperfaqes së pergjithshme të parceles
ndertimore, para fillimit të procedures për ankand publik,
organi që e udheheq proceduren për ankand publik me dhenie nepermjet noterit, do t'ua ofroje pjesen e tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise bashkepronareve tjere të parcelave kadastrale nga të cilat eshte formuar parcela ndertimore që eshte lende e tjetersimit ose
dhenies me qira afatgjate, pas pelqimit të marre paraprakisht nga Qeveria e Republikes së Maqedonise me cmim të
tokes ndertimore të percaktuar nga vleresuesi i autorizuar
në pajtim me Metodologjine për percaktim të vleres së patundshmerise.
(2) Nese bashkepronaret jane të interesuar për token
nga paragrafi (1) i ketij neni, tjetersimi dhe dhenia me qira
afatgjate kryhet në baze të marreveshjes, për të cilen eshte
dhene mendim pozitiv nga Avokatia Shteterore e Republikes së Maqedonise.
(3) Nese bashkepronaret nuk jane të interesuar për token nga paragrafi (1) i ketij neni, toka ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise mund të jete lende e tjetersimit ose dhenies me qira afatgjate me ankand publik në
pajtim me kete ligj. Shpallja për tjetersim ose dhenie me
qira afatgjate të tokes, permban edhe obligim që bleresi ose
qiramarresi i ardhshem t'i zgjidhe marredheniet pronesore
juridike për siperfaqen tjeter të parceles ndertimore në pronesi të personave tjere, në pajtim me ligjin.”
Neni 8
Në nenin 49 paragrafi (1) pas alinese 8 shtohet aline e
re 9, si vijon:
"-perqindjen minimale që duhet të ndertohet nga siperfaqja e pergjithshme e zhvilluar për ndertim, nese në parcelen ndertimore eshte parapare ndertimi i më shume se një
objekti,".
Neni 9
Në nenin 53 pas alinese 3 shtohen dy aline të reja 4 dhe
5, si vijojne:
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"-garanci bankare për seriozitetin e ofertes dhe/ose garanci bankare për ndertimin e objektit në pajtim me dedikimin në dokumentacionin e planit urbanistik,
- kushte urbanistike arkitektonike,".

ne:

Neni 10
Në nenin 60 paragrafet (3) dhe (4) ndryshohen, si vijoj-

"(3) Ankandi publik nuk mund të zgjase më pak se 15
minuta. Ankandi publik konsiderohet i perfunduar në momentin e kalimit të kohes së percaktuar në shpallje, me
ç’rast nese në skadimin e dy minutave të fundit të kohes së
percaktuar të ankandit publik, nga pjesemarresit eshte dhene oferte, afati i fundit për perfundimin e ankandit publik
vazhdohet edhe për dy minuta, e do të perfundoje kur në
periudhe prej dy minutave të ardhshem nuk do të kete oferte të re të ofruar."
(4) Ankandi publik vazhdon në menyre të pakufizuar
derisa në interval kohor prej dy minutash ka oferte të re."
Paragrafet (5) dhe (6) shlyhen.
Neni 11
Në nenin 62 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Kunder aktvendimit të miratuar nga komisioni, me
të cilin vendoset për kundershtimin e parashtruar nga paragrafi (1) i ketij neni, pala ka të drejte që të parashtroje ankese në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte."
Paragrafet (2) dhe (3) behen paragrafe (3) dhe (4).
Neni 12
Në nenin 65 paragrafi (3) pas fjaleve: "dhe Qyteti i
Shkupit" shtohen fjalet: "perkatesisht organi i administrates
kompetent për kryerjen e puneve që kane të bejne me menaxhimin e tokes ndertimore në pronesi të Republikes së
Maqedonise".
Në paragrafin (4) pas fjaleve: "dhe Qyteti i Shkupit"
shtohen fjalet: "perkatesisht ministri".
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Kunder aktvendimit të miratuar nga komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, mund të paraqitet ankese në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të
aktvendimit në organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve që kane të bejne me menaxhimin e tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise, e kunder aktvendimit të miratuar nga organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve që kane të bejne me menaxhimin e tokes ndertimore në pronesi
të Republikes së Maqedonise, mund të paraqitet ankese në
afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit, në
Komisionin Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në
Shkalle të Dyte."
Neni 13
Në nenin 69 në fjaline hyrese, fjalet: "të evidentuar" zevendesohen me fjalet: "të regjistruar".
Në alinene 3 pas fjales "pronesi" shtohen fjalet: "të objektit ose pjeses së vecante të objektit".
Neni 14
Pas nenit 69 shtohet nen i ri 69-a, si vijon:
"Neni 69-a
(1) Kur toka ndertimore tjetersohet me marreveshje të
drejtperdrejte të pronareve të objekteve ose pjeseve të vecanta të objekteve për të cilat eshte miratuar aktvendim në
pajtim me Ligjin për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në baze të të cilit jane regjistruar në librin publik të patundshmerive, me kerkesen për tjetersim dorezohet
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aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të objektit pa
leje dhe deshmite e percaktuara në nenin 69 të ketij ligji.
(2) Formen dhe permbajtjen e kerkeses për tjetersim të
tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise
me marreveshje të drejtperdrejte të pronareve të objekteve
ose pjeseve të vecanta të objekteve për të cilat eshte miratuar aktvendim në pajtim me Ligjin për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në baze të të cilit jane regjistruar në librin publik të patundshmerive, i percakton ministri."
Neni 15
Në nenin 71 paragrafi (1) alineja 1 pas fjaleve: "parcele
ndertimore" vihet presje dhe shtohen fjalet: "perkatesisht
projekt për infrastrukture me siperfaqe të percaktuar për
ndertim."
Në alinene 2 pas fjaleve: "parceles ndertimore" vihet
presje dhe shtohen fjalet: "perkatesisht të siperfaqes për
ndertim të percaktuar me projektin për infrastrukture."
Neni 72 shlyhet.

Neni 16

Neni 17
Në nenin 74 paragrafi (1) pika 4 ndryshohet si vijon:
"obligim për bleresin për pagesen e tatimit mbi qarkullim dhe shpenzimeve të noterit, perkatesisht obligim të qiramarresit për pagesen e shpenzimeve të noterit”.
Në piken 5 pas fjaleve: "të ketij ligji" shtohen fjalet:
"kur toka tjetersohet nepermjet ankandit publik".
Në piken 6 pas fjaleve: "toke ndertimore pa ndertime"
shtohen fjalet: "kur toka tjetersohet nepermjet ankandit
publik".
Pika 7 ndryshohet si vijon:
"denim kontraktual për mosrespektim të afatit nga paragrafi (1) pika 5 dhe afatit nga paragrafi (1) pika 6 të ketij
neni, në lartesi prej 1,5% nga cmimi i pergjithshem i arritur
në ankand publik të tokes së lendes për çdo muaj të kaluar
në vitin e pare nga perfundimi i afatit, perkatesisht 3% nga
cmimi i pergjithshem i arritur në ankand publik të tokes së
lendes për çdo muaj të kaluar në vitin e dyte nga perfundimi i afatit, perkatesisht 4,5% nga cmimi i pergjithshem i
arritur në ankand publik të tokes së lendes për çdo muaj të
kaluar në vitin e trete ose çdo vit të ardhshem nga kalimi i
afatit."
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Mjetet nga arketimi i denimit kontraktual nga paragrafi (1) pika 7 e ketij neni, ndahen në perpjesetim 20% për
Republiken e Maqedonise dhe 80% për komunat, perkatesisht komunat në Qytetin e Shkupit, varesisht nga vendpozita e tokes ndertimore."
Paragrafi (2) behet paragraf (3).
Neni 18
Në nenin 75 paragrafi (4) fjalet: "obligimeve nga paragrafet (1) dhe (2)" zevendesohen me fjalet: "obligimit nga
paragrafi (1)".
Neni 19
Në nenin 76 paragrafi (2) alineja 1 pas fjaleve: "dedikimit dhe" shtohen fjalet: "zmadhim të".
Në alinene 2 lidheza "dhe" zevendesohet me presje.
Në alinene 3 pika zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe
shtohet aline e re si vijon:
"- shkaqe perkatesisht rrethana tjera të paparashikuara".
Neni 20
Në nenin 80 paragrafi (2) alineja 2 fjalet: “vendeve për
larje” zevendesohen me fjalen "plazh".
Në alinene 4 fjalet: "aktvendim për kushtet e lokacionit" zevendesohen me fjalet: "ekstrakt të dokumentacionit
të planit urbanistik".
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Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Menyren e perpilimit dhe permbajtjen e dokumentacionit teknik urbanistik për rregullimin e plazhit, i percakton ministri. Dokumentacionin teknik urbanistik e miraton
kryetari i komunes, komunave në qytetin e Shkupit perkatesisht qytetit të Shkupit, varesisht se në cilin rajon dhendet
plazhi.".
Neni 21
Në nenin 105 paragrafi (1) pas fjaleve: "69 paragrafi
(1)" shtohen fjalet: "69-a".
Neni 22
Dispozitat, në marreveshjet për tjetersim të tokes ndertimore nepermjet ankandit publik të lidhura deri në diten e
fillimit të zbatimit të Ligjit për toke ndertimore ("Gazeta
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 17/11 dhe
54/11), me të cilat eshte percaktuar ngarkese reale si mjet
për sigurim të tokes, me kerkese të pales kontraktuese-bleresin mund të zevendesohen me dispozita me të cilat parashihet denim kontraktual i percaktuar në nenin 74 paragrafi
(1) pika 7) e ketij ligji, me lidhjen e aneksit të marreveshjes.
Në marreveshjet për tjetersim të tokes ndertimore nepermjet ankandit publik të lidhura deri në diten e hyrjes në
fuqi të ketij ligji, që permbajne dispozita me të cilat eshte
percaktuar ngarkese reale si mjet për sigurim dhe denim
kontraktual në pajtim me nenin 74 paragrafi (1) pika 7 të
Ligjit për toke ndertimore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise" numer 17/11 dhe 54/11), me kerkese të pales
kontraktuese-bleresin mund të shlyhen dispozitat me të cilat eshte percaktuar ngarkese reale, me lidhje të aneksit të
marreveshjes.
Aneksi i marreveshjes nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni lidhet pas pelqimit paraprak të Avokatise Shteterore të Republikes së Maqedonise.
Agjencia për Kadaster të Patundshmerive në baze të
kerkeses së parashtruar nga pala kontraktuese-bleresi, me
parashtrim të marreveshjes dhe aneksit të marreveshjes nga
paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, do të kryeje shlyerje në
aktzoterimin ku eshte regjistruar ngarkesa reale si mjet për
sigurim të tokes.
Neni 23
Dispozitat në marreveshje për tjetersim të tokes ndertimore nepermjet marreveshjes së drejtperdrejte të lidhura
deri në diten e hyrjes në fuqi të ketij ligji, me të cilat eshte
percaktuar ngarkesa reale si mjet për sigurim dhe eshte percaktuar afati për marrjen e lejes për ndertim dhe afati i
ndertimit, me kerkese të pales kontraktues-bleresit, mund
të harmonizohen me dispozitat e ketij ligji, me lidhjen e
aneksit të marreveshjes.
Aneksi i marreveshjes nga paragrafi (1) i ketij neni lidhet pas pelqimit paraprak nga Avokatia Shteterore e Republikes së Maqedonise.
Agjencia për Kadaster të Patundshmerive në baze të
kerkeses së parashtruar nga pala kontraktuese-bleresi, me
parashtrim të marreveshjes dhe aneksit të marreveshjes nga
paragrafi (1) i ketij neni, do të kryeje shlyerje në aktzoterimin ku eshte shenuar ngarkesa reale si mjet për sigurimin e
tokes.
Neni 24
Me kerkese të pales kontraktuese-bleresit, marreveshjet
për tjetersim të tokes ndertimore në pronesi të Republikes
së Maqedonise nepermjet ankandit publik, që jane lidhur
deri në diten e fillimit të zbatimit të Ligjit për toke ndertimore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 17/11 dhe 54/11), do të harmonizohen me dispozitat e
nenit 74 paragrafi (1) pika 6) të ketij ligji, me lidhjen e aneksit të marreveshjes.
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Aneksi i marreveshjes nga paragrafi (1) i ketij neni lidhet pas pelqimit paraprak nga Avokatia Shteterore e Republikes së Maqedonise.
Neni 25
Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij
ligji.
Neni 26
Procedurat e filluara për tjetersim dhe dhenie me qira të
tokes ndertimore në pronesi të Republikes së Maqedonise,
nepermjet ankandit publik dhe me marreveshje të drejtperdrejte, do të vazhdojne sipas dispozitave të ketij ligji.
Neni 27
Dispozita e nenit 5 të ketij ligji me të cilen në nenin 46
shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe (5) lidhur me zonat
zhvillimore turistike, do të filloje të zbatohet në diten e
hyrjes në fuqi të Ligjit për zona zhvillimore turistike, e për
autokampe në diten e hyrjes në fuqi të Ligjit për autokampe.
Neni 28
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për toke ndertimore.
Neni 29
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________
3438.
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 ноември 2012 година.
Бр. 07- 4772/1
12 ноември 2012 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11,
54/11 и 13/12), во членот 2 точка 3 алинеја 2 зборовите: “информативни паноа“ се бришат.
Во точката 4 првата реченица се брише, а во втората реченица зборовите: “самостоечки рекламни паноа“
се заменуваат со зборовите: “рекламни и информативни паноа“, а по зборовите: "детски игралишта" се додаваат зборовите: "настрешници кои се поставуваат на
јавна површина".
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Член 2
Во членот 2-б став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и безбедноста“.
Член 3
Во членот 17 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити),".
Во ставот (3) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 240 кредити),".
Член 4
Во членот 24 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити),".
Во ставот (3) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 240 кредити),".
Член 5
Во членот 29 став (1) алинеја 5 точката на крајот од
реченицата се заменува со сврзникот “и“ и се додава
нова алинеја 6, која гласи:
“- да обезбеди докази за потекло на градежно-техничкиот камен, градежниот песок и чакал (договор за
купопродажба, фактура, сметкопотврда и слично).“
Член 6
Во членот 31 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити),".
Во ставот (3) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено вишо или високо образование
од соодветната техничка струка (диплома или уверение
за завршено вишо или високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба
да има стекнато 180 кредити),".
Членот 32 се брише

Член 7

Член 8
Во членот 35 став (2) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кредити),".

Во ставот (3) алинејата 1 се менува и гласи:
“- доказ за завршено високо образование од соодветната техничка струка (диплома или уверение за завршено високо образование, при што доколку барателот се стекнал со високо образование според европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 240 кредити),".
Член 9
Во членот 36 став (1) по алинејата 5 се додава нова
алинеја 6, која гласи:
“- да утврди дали изведувачот обезбедил докази за
потекло на градежно-техничкиот камен, градежниот
песок и чакал, а доколку констатира дека истите не се
обезбедени, за тоа да го извести надлежниот орган од
членот 58 од овој закон кој го издал одобрението за
градење, како и Државниот инспекторат за техничка
инспекција,“.
Член 10
По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:
“Член 36-а
Лицето кое врши надзор над изградбата на објекти
со намена за стоваришта и магацини, за извршениот
надзор не смее да утврди цена повисока од 0,5% од
вредноста на објектот.“
Членот 37 се брише.

Член 11

Член 12
Во членот 38 ставот (4) се менува и гласи:
"Лиценца издадена согласно со одредбите од овој
закон се одзема доколку се утврди дека правното лице
- носител на лиценца престанало да исполнува некој од
условите за издавање на лиценца, или правното лице
не ја исполнило обврската за осигурување за одговорност за штета во осигурителна компанија во Република
Македонија согласно со членот 41-а од овој закон, или
правното лице престанало да постои."
По ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6),
(7) и (8), кои гласат:
"(5) Лиценца за изведувач се одзема доколку правното лице - изведувач изведува градби спротивно на
одобрението за градење или без одобрение за градење,
лиценца за надзор се одзема доколку правното лице за
вршење на надзор на изградба на градби изготви или
завери писмен извештај за одделна фаза за градењето
со констатации кои не се во согласност со изведените
работи, изготви или завери завршен извештај за извршен надзор со констатации кои не се во согласност со
изведените работи, изготви или завери извештај за извршен технички преглед спротивно на одредбите од
членот 90 ставови (3) и (4) од овој закон, а лиценца за
ревизија на проектна документација се одзема доколку
правното лице за ревизија на проектна документација
изготви, односно завери извештај за ревизија на проектната документација спротивно на законските прописи.
(6) Во случаите од ставовите (4) и (5) на овој член
лиценцата се одзема по службена должност или врз основа на предлог на надлежен градежен инспектор со
записник за констатирана неправилност, со решение на
министерот кој раководи со органот надлежен за работите од областа за уредувањето на просторот од денот
кога решението за одземање на лиценца станало правосилно. Против решението не може да се поднесе жалба, а дозволена е тужба пред Управниот суд во рок од
30 дена од денот на приемот на решението.
(7) Правосилното решение за одземање на лиценца
се евидентира во Регистарот за издадени и одземени
лиценци. Органот надлежен за работите од областа за

Стр. 10 - Бр. 144

15 ноември 2012

уредувањето на просторот правосилното решение за
одземање на лиценца го доставува до Централниот регистар на Република Македонија заради евидентирање
на забраната од ставот (8) на овој член.
(8) Правно лице чија лиценца е одземена поради неправилности наведени во ставовите (4) и (5) на овој
член не може да добие лиценца согласно со одредбите
од овој закон, а одговорното лице во правното лице не
може да основа друго правно лице за вршење на истата
дејност која ја вршело правното лице на кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, во рок од една
година од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата."
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (9) и (10).

Член 16
Во членот 47 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Во случаите од членот 48-а став (3) од овој закон основниот проект се изработува врз основа на одобрениот идеен проект.“
Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3),
(4), (5) и (6).

Член 13
Во членот 39 ставот (4) се менува и гласи:
"Овластување издадено согласно со одредбите од
овој закон се одзема доколку надлежниот орган на Комората на овластени архитекти и овластени инженери,
утврди дека физичкото лице не се придржува на ценовникот од членот 109 точка 7 од овој закон, не платило
годишна членарина или не се придржува на Кодексот
на професионална етика на овластени архитекти и овластени инженери."
По ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6),
(7) и (8), кои гласат:
"(5) Овластување за инженер за изведба се одзема
доколку инженерот за изведба изведува градби спротивно на одобрението за градење или без одобрение за
градење, овластување за надзорен инженер се одзема
доколку надзорниот инженер изготви писмен извештај
за одделна фаза за градењето со констатации кои не се
во согласност со изведените работи, изготви завршен
извештај за извршен надзор со констатации кои не се
во согласност со изведените работи, изготви извештај
за извршен технички преглед спротивно на одредбите
од членот 90 ставови (3) и (4) од овој закон, а овластување за ревизија на проектна документација се одзема
доколку ревидентот изготви извештај за ревизија на
проектната документација спротивно на законските
прописи.
(6) Во случаите од ставовите (4) и (5) на овој член
овластувањето се одзема по службена должност или
врз основа на предлог на надлежен градежен инспектор
со записник за констатирана неправилност, со решение
на претседателот на комората на овластени архитекти и
овластени инженери од денот кога решението за одземање на овластување станало правосилно. Против решението не може да се поднесе жалба, а дозволена е
тужба пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот
на приемот на решението.
(7) Правосилното решение за одземање на овластување се евидентира во Именикот на овластени архитекти и овластени инженери.
(8) Физичкото лице чие овластување е одземено поради неправилности наведени во ставовите (4) и (5) на
овој член, не може да добие овластување согласно со
одредбите од овој закон за вршење на работите за кои е
донесено решение за одземање на овластување, во рок
од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на овластувањето."
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (9) и (10).

Член 48-а
(1) Идеен проект е збир на меѓусебно усогласени
графички прикази и документи со кои се утврдуваат
основните облици, функционалните и техничките решенија на градбата и се прикажува поставеноста на
градбата во локацијата и истиот се изработува врз основа на изводот од урбанистичкиот план, планската документација, односно проектот за инфраструктура.
(2) Идејниот проект во зависност од сложеноста и
техничката структура на градбата, може да содржи и
други нацрти и документи од значење за изработката
на идејниот проект (опис на технолошката постапка и
технолошка шема, опис на примена на одредена технологија на градење и слично).
(3) Инвеститорот пред поднесување на барањето за
издавање на одобрение за градење може до надлежниот орган од членот 58 од овој закон да достави и идеен
проект за градбата, со барање за одобрување на истиот.
(4) Кон барањето од ставот (3) на овој член се доставуваат три примероци од идејниот проект и извод
од детален урбанистички план или урбанистички план
за надвор од населено место или урбанистички план за
село или државна, односно локална урбанистичка
планска документација, а за линиските инфраструктурни градби проект за инфраструктура заверен од надлежен орган.
(5) Во случаите од ставот (3) на овој член надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен во рок
од десет работни дена да утврди дали проектот е изработен согласно со изводот од урбанистичкиот план,
планската документација, односно проектот за инфраструктура, како и прописите за проектирање на објекти, по што го одобрува проектот со ставање заверка и
печат на истиот или доставува известување до барателот за констатираните недостатоци.

Член 14
Во членот 41-а ставот (4) се брише.
Член 15
Во членот 43 став (2) по точката 2 се додава нова
точка 3, која гласи:
“3) идеен проект;“.
Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.

Член 17
По членот 48 се додава нова точка 3 и два нови члена 48-а и 48-б, кои гласат:
“3. Идеен проект

Член 48-б
(1) Доколку општината, општината во градот Скопје, односно органот на државната управа надлежен за
работите од областа на уредувањето на просторот не го
одобри идејниот проект, односно не достави известување за констатирани недостатоци во рокот од членот 48а став (5) од овој закон, подносителот на барањето има
право во рок од три работни дена да поднесе барање до
архивата на градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на уредувањето на
просторот, за градоначалникот, односно министерот да
го одобри проектот.
(2) Формата и содржината на барањето од ставот
(1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на уредувањето на просторот.
(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот доставува и копија од барањето од членот 48-а
став (3) од овој закон.
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(4) Градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, е должен во рок од пет работни дена од денот
на поднесувањето на барањето од ставот (1) на овој
член до архивата на градоначалникот на општината,
односно министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот да го одобри идејниот проект или
да достави известување за констатирани недостатоци.
Доколку градоначалникот, односно минситерот нема
писарница барањето се поднесува во писарницата на
седиштето на општината, општината во градот Скопје,
односно органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.
(5) Доколку градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот не го одобри идејниот проект или не
достави известување за констатирани недостатоци во
рокот од ставот (4) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.
(6) Државниот управен инспекторат е должен во
рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (5) на овој член да изврши надзор во општината, општината во градот Скопје, односно органот
на државната управа надлежен за работите од областа
на уредувањето на просторот дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(7) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува
решение со кое го задолжува градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот
Скопје, односно министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за работите од областа
на уредувањето на просторот во рок од десет дена да
одлучи по поднесеното барање да го одобри идејниот
проект или да достави известување за констатирани недостатоци и да го извести инспекторот за постапувањето.
(8) Доколку градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот не одлучи во рокот од ставот (7) на
овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок предвиден со Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена, во кој градоначалникот
на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за постапувањето. Инспекторот во рок од три
работни дена го информира подносителот на барањето
за преземените мерки.
(9) Доколку градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот не одлучи и во дополнителниот рок од
ставот (8) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на
барањето за преземените мерки.
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(10) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (5) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе
приговор до писарницата на директорот на Државниот
управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.
(11) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа
приговорот од ставот (10) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од
подносителот на барањето од ставот (5) на овој член
и/или не поднел пријава согласно со ставот (9) на овој
член, директорот на Државниот управен инспекторат
ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка
за инспекторот за прекршок предвиден со Законот за
управната инспекција и ќе определи дополнителен рок
од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот орган дали е спроведена постапката
согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до
надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(13) Во случајот од ставот (12) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а
најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг
инспектор да го спроведе надзорот веднаш.
(14) Во случаите од ставот (13) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од
три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
(15) Доколку директорот на Државниот управен
инспекторат не постапи согласно со ставот (11) на овој
член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.
(16) Доколку градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно
министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот не одлучи во рок од ставот (8) на овој
член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред Управниот суд.
(17) Постапката пред Управниот суд е итна.“
Член 18
Членот 57 се менува и гласи:
“(1) Градби од прва категорија се: нуклеарни електрани, термоцентарали и хидроцентрали со капацитет
од и над 1 МВ, далноводи со напонско ниво од и над 35
КВ, градби за производство на електрична енергија од
обновливи извори со капацитет поголем од 1 МW, трафостаници со напонско ниво од и над 35 КВ, нафтоводи, продуктоводи, магистрални гасоводи, магистрални
топловоди, гасоводни мерни станици, оптички кабли за
потребите на државните органи, државни патишта,
придружно услужни објекти на државни патишта утврдени со закон, железнички пруги, железнички станици
на железнички пруги, аеродроми, депонии за неопасен
отпад и депонии за опасен отпад, брани со акумулации,
градби за базна и хемиска индустрија, градби за црна и
обоена металургија, градби за производство на целулоза и хартија, градби за преработка на кожа и крзно,
градби за преработка на каучук, барут и експлозивна
муниција, градби за складирање на експлозивни средства, складишта за нафтени деривати, природен гас и
ТНГ со капацитет на складирање од и над 1.000 тони,
градби за санација на свлечишта, градби кои би можеле

Стр. 12 - Бр. 144

да ја загрозат животната средина, градби за потребите
на државните органи и агенциите и фондовите основани од Република Македонија, градби за дипломатски и
конзуларни претставништва и меѓународни организации, туристички развојни зони и градбите во овие зони,
технолошки индустриски развојни зони формирани од
Владата на Република Македонија и од правни лица и
градбите во овие зони, градби за високо образование,
опсерватории, национални установи од областа на културата, градби кои претставуваат заштитено недвижно
културно наследство согласно со закон, меморијални
споменици, градби наменети за терцијална здравствена
заштита, телекомуникациски центри за прием на сателитски сигнали, градби за потребите на граничните
премини, регионални водоснабдителни и канализациони системи со системи за пречистување, регионални
депонии, жичари, градби предвидени на подрачје на
две или повеќе општини, градби во кои постојат инсталации за производство на топлинска енергија, езерски
и речни пристаништа, стадиони и спортски сали со капацитет над 10.000 гледачи.
(2) Градби од втора категорија се: градби наменети
за основно и средно образование, градби од областа на
културата, градби за потребите на органите на општините и градот Скопје, градби наменети за примарна и
секундарна заштита, градби за потребите на верските
заедници, индустриски градби, стопански градби, деловни градби, станбено-деловни градби, градби за индивидуално домување, викенд куќи, градби за колективно домување, градби за потребите на агроберзи,
трговски центри, хотели, рекреативни центри, градби
за научно-истражувачката дејност, катни гаражи, пазари, општински патишта, придружно услужни објекти
на општински патишта и улици утврдени со закон, електронски комуникациски мрежи и средства, термоцентрали и хидроцентрали со капацитет до 1 МВ, ветерници, градби за производство на електрична енергија од
обновливи извори со капацитет до 1 МW, далноводи со
напонско ниво до 35 КВ, трафостаници со напонско
ниво до 35 КВ, складишта за нафтени деривати, природен гас и ТНГ со капацитет на складирање до 1.000 тони, секундарна гасоводна мрежа, секундарна топловодна мрежа, трамвајски пруги, градби за противпожарна
заштита, градби за ветеринарна заштита, детски градинки, градби во подрачје на национални паркови и
парк шуми, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази, локални водоснабдителни и канализациони системи со
системи за пречистување, градби кои се во функција на
заштита и промоција на природното наследство (информативни центри), депонии за интерен отпад (градежен шут), рудници и градби за потребите на рудници,
автокампови и градби за потребите на автокампови, објекти за складирање, третман и/или преработка на отпад, меѓуградски автобуски станици, зоолошки градини, стадиони и спортски сали со капацитет под 10.000
гледачи, отворени спортски игралишта, базени на ниво
на теренот за јавна употреба, јавни паркови, јавни паркиралишта и ски-лифтови.
Член 19
Во членот 58 по ставот (2) се дoдаваат два нови
става (3) и (4), кои гласат:
„(3) По исклучок од ставот (1) на овој член постапката за издавање на одобрение за градење за технолошките индустриски развојни зони формирани од Владата на Република Македонија и од правни лица и
градбите во овие зони ја спроведува Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони и одобрението
за градење го издава директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
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(4) По исклучок од ставот (2) на овој член постапката за издавање на одобрение за градење за магистрални
и собирни улици на подрачјето на градот Скопје, како
и за линиските инфраструктурни објекти чија изградба
согласно со Законот за градот Скопје е во надлежност
на градот Скопје, ја спроведува градот Скопје и одобрението за градење го издава градоначалникот на градот Скопје.“
Ставот (3) станува став (5).
Во ставот (4) кој станува став (6) по зборовите: „органот на државната управа надлежен за вршење на работите на уредување на просторот “ се става запирка и
се додаваат зборовите: „односно Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, односно градот
Скопје“.
Член 20
Во член 59 став (2) по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4, која гласи:
“- идеен проект доколку истиот претходно е доставен и одобрен согласно со членот 48-а од овој закон.“
Во ставот (4) зборовите: „недвижно културно наследство и споменички целини прогласени со закон или
друг акт за заштита како културно наследство“ се заменуваат со зборовите: „заштитено недвижно културно
наследство согласно со закон“.
По ставот (16) се додава нов став (17), кој гласи:
„(17) За линиски инфраструктурни објекти коишто
се државни патишта, локални патишта и улици, одобрение за градење може да се издаде доколку инвеститорот достави доказ за право на градење согласно со
членот 59-а став (1) од овој закон за најмалку 90% од
вкупната површина на градежната парцела, со обврска
да ги регулира имотноправните односи за целата градежна парцела, најдоцна до поднесување на барањето
за одобрението за употреба, односно изготвување на
извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер.“
Член 21
Во членот 59-д став (2) по зборот “идеални“ се додаваат зборовите: “или реални“.
Член 22
Во членот 62 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
"(2) По исклучок од ставот (1) на овој член и членот
71 став (1) од овој закон, на барање на инвеститорот,
одобрение за градење за линиски инфраструктурни
градби може да се издаде и за делови од градбата кои
не се функционална целина, доколку истите претставуваат градежно-техничка целина."
По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став
(4), кој гласи:
"(4) Во случаите кога одобрението за градење е огласено за ништовно согласно со членовите 66 став (2) и
67 ставови (3) и (7) од овој закон, органот кој го издал
одобрението за градење не ги сноси трошоците за враќање на просторот во состојбата во која бил пред издавањето на одобрение за градење и инвеститорот нема
право на надоместок на штета и изгубена добивка од
органот."
Ставот (3) станува став (5).
Член 23
Во членот 65 став (1) по зборовите: “органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот“ се става запирка и
се додаваат зборовите: „односно Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони“, а по зборовите
„градоначалникот на општината“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “односно градоначалникот на градот Скопје“.
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Ставот (2) се менува и гласи:
"Против решението за одбивање на барањето за
одобрение за градење на органот на државната управа
надлежен за работите од областа на уредувањето на
просторот, односно Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, може да се изјави жалба во рок
од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и
постапка од работен однос во втор степен, а против решението за одбивање на барањето за одобрение за градење на градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението
до министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот."
Член 24
Во членот 70 став (4) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “а
за градбите за индивидуално домување со бруто развиена површина до 300 м2, пред давањето на изјава од
страна на изведувачот од членот 59-б од овој закон, со
која потврдува дека објектот е изграден во согласност
со одобрението за градење и основниот проект или
проектот на изведена состојба.“
Член 25
Во членот 73 став (1) алинеја 13 по зборот “гаража“
се додаваат зборовите: “со бруто развиена површина
до 50 м2“.
По алинејата 13 се додава нова алинеја 14, која гласи:
"- настрешници во функција на објект,".
Алинеите 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат алинеи 15,
16, 17, 18 и 19.
Во алинејата 19 по зборот "рекламни" се додаваат
зборовите: "и информативни".
Член 26
Во членот 77 став (1) воведната реченица се менува
и гласи: “Објектот може да се врати во поранешна состојба врз основа на проект за обновување, а надлежниот орган од членот 58 од овој закон ќе го смета за обновен, ако неговиот сопственик достави:".
Член 27
Во членот 79 ставот (3) се менува и гласи:
“По одобрување на програмата од ставот (1) на овој
член, надлежниот орган за спроведување на постапката
за давање на градежно земјиште под краткотраен закуп
согласно со Законот за градежно земјиште, спроведува
постапка за доделување под краткотраен закуп на градежното земјиште опфатено со програмата.“
Член 28
По членот 80 се додава нов член 80-а, кој гласи:
“Член 80-а
(1) За поставување на урбана опрема - рекламни и
информативни паноа, како и рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти согласно со
членот 74 од овој закон, советот на општината, советите на општините во градот Скопје и Советот на градот
Скопје донесуваат програма со која се утврдува бројот,
видот и големината на паноата како и локациите и објектите на кои можат да се постават истите.
(2) Советите на општините во градот Скопје, програмата од ставот (1) на овој член ја донесуваат по
претходно позитивно мислење од градот Скопје.“
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Член 29
Во членот 83 став (3) зборовите: „културно добро“
се заменуваат со зборовите: „заштитено недвижно културно наследство согласно со закон“.
Член 30
Во членот 86 точка 6 по зборот „производи“ се става запирка и се додаваат зборовите: “како и докази за
потекло на градежно-техничкиот камен, градежниот
песок и чакал“.
Член 31
Во членот 87 став (1) по зборовите: “по изготвување на извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер“ се додаваат зборовите: “во кој е констатирано дека градбата може да се стави во употреба“.
Во ставот (7) по зборовите: “идеални делови (дропки)“ се додаваат зборовите: “или реални делови“.
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
“(8) Во случаите од членот 62 став (2) од овој закон
градбата се става во употреба, односно се издава одобрение за употреба или се изготвува извештај за технички преглед од надзорен инженер само за целата
градба, откако ќе бидат изградени сите делови од градбата и градбата ќе претставува градежно-техничка и
функционална целина."
Ставот (8) станува став (9).
Член 32
Во членот 90 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
“(4) Во случаите од членот 59 став (17) од овој закон Комисијата, односно надзорниот инженер што врши технички преглед, задолжително констатира дали
инвеститорот ги регулирал имотноправните односи за
целата градежна парцела, а доколку истите не се целосно регулирани, градбата не може да се стави во употреба.
(5) Формата и содржината на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер за градбите од втора категорија ги пропишува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работите од областа на уредувањето на просторот.“
Член 33
По членот 90 се додава нов член 90-а, кој гласи:
“Член 90-а
Доколку при вршењето на техничкиот преглед Комисијата, односно надзорниот инженер што врши технички преглед, констатира дека не постојат докази за
потекло на градежно-техничкиот камен, градежниот
песок и чакал, должни се за тоа да го известат надлежниот орган од членот 58 од овој закон кој го издал одобрението за градење, како и Државниот инспекторат за
техничка инспекција.“
Член 34
Во членот 93 ставот (4) се брише.
Член 35
Во членот 131 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
“(5) Доколку надлежниот градежен инспектор констатира дека настанале некои од условите за одземање
на лиценца предвидени во членот 38 ставови (4) и (5)
од овој закон како и за одземање на овластување предвидени во членот 39 ставови (4) и (5) од овој закон, е
должен да поднесе предлог за одземање на лиценцата,
односно овластувањето со записник за констатираната
неправилност до органот надлежен за одземање на лиценца, односно овластување."
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Член 36
По членот 131 се додава нов член 131-а, кој гласи:
“Член 131-а
Доколку при вршење на инспекциски надзор градежниот инспектор, односно овластениот градежен
инспектор констатира дека изведувачот не обезбедил
докази за потекло на градежно-техничкиот камен, градежниот песок и чакал, е должен за тоа да го извести
Државниот инспекторат за техничка инспекција и да
постапи согласно со членот 164 од овој закон.“
Член 37
Во членот 132-а по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
“(2) Надлежниот градежен инспектор е должен да
спроведе постапка за едукација и доколку утврди неправилност од членот 162 од овој закон, а рокот за отстранување на неправилноста во овој случај изнесува
шест месеци.“
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).
Член 38
Во членот 134 став (1) алинеја 6 зборот „правосилно“ се заменува со зборот „конечно“.

си:

Член 39
По членот 135-а се додава нов член 135-б, која гла-

“Член 135-б
(1) Доколку овластениот градежен инспектор, односно градежниот инспектор утврди дека урбана опрема-рекламни и информативни паноа, како и рекламни и
информативни паноа кои се поставуваат на објекти
согласно со членот 74 од овој закон, се поставени без
одобрение за поставување на урбана опрема, односно
без решение за поставување, донесува решение за отстранување на истите и во рок од три дена ќе поднесе
барање за поведување прекршочна постапка.
(2) Жалбата изјавена против решението од ставот
(1) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“
Член 40
Во членот 142 став (2) по зборовите: “градби од
втора категорија“ се става запирка и се додаваат зборовите: “како и за градби и опрема од членот 73 на овој
закон, времени објекти и урбана опрема“.
Член 41
Во членот 143 став (1) по зборовите: “градби од
втора категорија“ се става запирка и се додаваат зборовите: “како и за градби и опрема од членот 73 на овој
закон, времени објекти и урбана опрема“.
Член 42
Во членот 144 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
“(5) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансиите по добиеното известување од ставот (4) на овој член, приходите
на општината, односно на општините од подрачјето на
градот Скопје по основ на надоместок за уредување на
градежно земјиште, во висина на направените трошоци, ги пренасочува на сметка на Буџетот на Република
Македонија.“
Член 43
Во членот 145 став (3) по зборовите: “градоначалникот на општината во градот Скопје“ се става точка, а
зборовите до крајот на реченицата се бришат.
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По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
“(6) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на финансиите по добиеното известување од ставот (5) на овој член, приходите
на општината, односно на општините од подрачјето на
градот Скопје по основ на надоместок за уредување на
градежно земјиште, во висина на направените трошоци, ги пренасочува на сметка на Буџетот на Република
Македонија.“
Член 44
Во членот 148 став (5) по зборовите: “од областа на
локалната самоуправа“ се става точка, а зборовите до
крајот на реченицата се бришат.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
“(6) За трошоците за извршените работи од ставот
(4) на овој член органот на државната управа надлежен
за работите од областа на уредувањето на просторот
доставува известување до органот на државната управа
надлежен за работите од областа на финансиите.“
Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:
“(7) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансиите по добиеното известување од ставот (6) на овој член приходите на општината, односно на општините од подрачјето на градот Скопје по основ на надоместок за уредување на
градежно земјиште, во висина на направените трошоци, ги пренасочува на сметка на Буџетот на Република
Македонија.“
Член 45
По членот 156-б се додаваат два нови члена 156-в и
156-г, кои гласат:
“Член 156-в
(1) Глоба во износ од 15.000 до 17.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице изведувач, ако при изведување на градби
не обезбеди докази за потеклото на градежно-техничкиот камен, градежниот песок и чакал (член 29 став (1)
алинеја 6).
(2) Глоба во износ од 9.000 до 11.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на
овој член.
Член 156-г
Глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на инженер за изведба ако при изведување на градби не обезбеди докази за потекло на градежно-техничкиот камен,
градежниот песок и чакал (член 29 став (1) алинеја 6).“
Член 46
Во членот 158 став (1) точка 2 по зборовите: "став
(3)" се додаваат зборовите: "и став (4)".
По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
“3) постапи спротивно на членот 36-а од овој закон;".
Точката 3 станува точка 4.
Во точката 4 која станува точка 5 по зборовите:
“член 36" се додаваат зборовите: “и член 90-а".
Член 47
Во членот 159 по точката 1 се додава нова точка 2,
која гласи:
“2) постапи спротивно на членот 36-а од овој закон;".
Во точката 2 која станува точка 3 по зборовите:
"став (3)" се додаваат зборовите: "и став (4)".
Во точката 3 која станува точка 4 по зборовите:
"членот 36" се додаваат зборовите: "и членот 90-а".

15 ноември 2012

Член 48
По членот 161-а се додава нов член 161-б, кој гласи:
“Член 161-б
(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
правно лице доколку постави урбана опрема - рекламни и информативни паноа, како и рекламни и информативни паноа кои се поставуваат на објекти согласно со
членот 74 од овој закон, без одобрение за поставување
на урбана опрема односно без решение за поставување.
(2) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното
лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на
овој член.
(3) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за
прекршокот од ставот (1) на овој член.
(4) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на заедницата на
сопственици на станови за прекршокот од ставот (1) на
овој член.“
Член 49
Во членот 162 ставот (3) се менува и гласи:
“Во случаите од ставот (2) на овој член надлежен
орган за спроведување на прекршочната постапка е комисија за прекршоци формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“
Член 50
Во членот 163 став (5) точката се брише и се додаваат зборовите: “и ако издадат одобрение за градење со
форма и содржина која не во согласност со формата и
содржината пропишана согласно со членот 62 став (5)
од овој закон.“
Член 51
Во членот 82 од Законот за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 18/11) датата „1 јули 2012
година “ се заменува со датата „1 март 2013 година“.
Член 52
Прописот утврден во членот 17 од овој закон со кој
се додава нов членот 48-б, ќе се донесе во рок од осум
дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
По објавувањето на подзаконскиот акт од ставот (1)
на овој член во “Службен весник на Република Македонија“ истиот веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, се
објавува на веб страницата на Министерството за
транспорт и врски.
Член 53
Постапките за добивање на одобрение за градење и
за добивање на овластување започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според
одредбите од законот по кој се започнати.
Член 54
Одредбата од членот 19 од овој закон со која во
членот 58 се додава нов став (3), ќе започне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Член 55
Надлежниот орган од членот 58 од овој закон е должен барањата, односно пријавите за предбележување и
прибележување на градбата, за измените во текот на
градбата, како и за запишување на објектот во јавната
книга на недвижности кои ги доставува до Агенцијата
за катастар на недвижности од 1 декември 2012 година
да ги доставува во електронска форма.
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Член 56
Со овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.
Член 57
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PER NDERTIM
Neni 1
Në Ligjin për ndertim (“Gazeta Zyrtare e Republikes së
Maqedonise” numer 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11,
54/11 dhe 13/12) në nenin 2 pika 3 alineja 2 fjalet: “pano
informative ” shlyhen.
Në piken 4 fjalia e pare shlyhet, e në fjaline e dyte fjalet: “pano reklamuese të pavarura" zevendesohen me fjalet:
"pano reklamuese dhe informative", ndersa pas fjaleve:
“fusha sportive për femije” shtohen fjalet: “strehe që vendosen në siperfaqe publike”.
Neni 2
Në nenin 2-b paragrafi (2) pika në fund të fjalise
shlyhet dhe shtohen fjalet: “dhe siguria”.
Neni 3
Në nenin 17 paragrafi (2) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 300 kredi),”.
Në paragrafin (3) alineja1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 240 kredi),”.
Neni 4
Në nenin 24 paragrafi (2) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 300 kredi),”.
Në paragrafin (3) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 240 kredi),”.
Neni 5
Në nenin 29 paragrafin (1) alineja 5 pika në fund të fjalise zevendesohet me lidhezen “dhe” dhe shtohet alineja e
re 6, si vijon:
- të siguroje deshmi për prejardhjen e gurit ndertimorteknik, reres për ndertim dhe zhavorrit (marreveshje për
shitblerje, fature, vertetim pagese dhe ngjashem). “
Neni 6
Në nenin 31 paragrafi (2) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 300 kredi),”.
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Në paragrafin (3) alineja1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte ose shkolle të larte të kryer të
drejtimit adekuat teknik (diplome apo certifikate për arsimin e
larte ose shkollen e larte të kryer, me ç’rast nese kerkuesi e ka
kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 180 kredi),”.
Neni 32 shlyhet.

Neni 7

Neni 8
Në nenin 35 paragrafi (2) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 300 kredi),”.
Në paragrafin (3) alineja 1 ndryshohet si vijon:
“-deshmi për arsim të larte të kryer të drejtimit adekuat
teknik (diplome apo certifikate për arsimin e larte të kryer,
me ç’rast nese kerkuesi e ka kryer arsimin e larte sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK) duhet të kete marre 240 kredi),”.
Neni 9
Në nenin 36 paragrafi (1) pas alinese 5 shtohet alineja e
re 6, si vijon:
- "të vertetoje nese realizuesi ka siguruar deshmi për
prejardhjen e gurit ndertimor-teknik, reres dhe zhavorrit
ndertimor, e nese konstaton se ato nuk jane siguruar, për
kete ta informoje organin kompetent nga neni 58 i ketij ligji, që e ka leshuar lejen për ndertim si dhe Inspektoratin
Shteteror për Inspeksion Teknik,".
Neni 10
Pas nenin 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon:
“Neni 36-a
Personi që kryen mbikeqyrje të ndertimit të objekteve
me dedikim për depo dhe magazina për mbikeqyrjen e kryer nuk guxon të percaktoje cmim më të larte se 0,5% nga
vlera e objektit”.
Neni 37 shlyhet.

Neni 11

Neni 12
Në nenin 38 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Licenca e leshuar në pajtim me dispozitat e ketij ligji
hiqet nese konstatohet se personi juridik-bartes i licences
pushon të plotesoje ndonje nga kushtet për leshimin e licences, ose personi juridik nuk e ka plotesuar obligimin për
sigurim për pergjegjesi të demit në kompanine e sigurimit
në Republiken e Maqedonise në pajtim me nenin 41-a të
ketij ligji, ose personi juridik ka pushuar së ekzistuari.”
Pas paragrafit (4) shtohen kater paragrafe të rinj (5),
(6), (7) dhe (8), si vijojne:
"(5) Licenca për realizues hiqet nese personi juridikrealizues realizon ndertime në kundershtim me lejen për
ndertim apo pa leje për ndertim, licenca për mbikeqyrje hiqet nese personi juridik për kryerjen e mbikeqyrjes së ndertimit të ndertimeve perpilon apo verifikon raport me
shkrim për faze të caktuar për ndertimin me konstatime që
nuk jane në perputhje me punet e realizuara, perpilon apo
verifikon raport perfundimtar për mbikeqyrje të kryer me
konstatime që nuk jane në perputhje me punet e realizuara,
perpilon apo verifikon raport për kontroll teknik të kryer në
kundershtim me dispozitat nga neni 90 paragrafet (3) dhe
(4) të ketij ligji, kurse licenca për revizion të dokumentacionit të projektit hiqet nese personi juridik për revizion të
dokumentacionit të projektit perpilon, perkatesisht verifikon raport për revizion të dokumentacionit të projektit në
kundershtim me rregullat ligjore.

(6) Në rastet nga paragrafet (4) dhe (5) të ketij neni, licenca hiqet me detyre zyrtare apo në baze të propozimit të
inspektorit kompetent të ndertimit me procesverbal për parregullsine e konstatuar, me akttvendim të ministrit që udheheq me organin kompetent për kryerjen e puneve nga sfera
e rregullimit hapesinor, nga dita kur aktvendimi për heqje
të licences behet i plotfuqishem. Kunder aktvendimit nuk
mund të parashtrohet ankese, ndersa lejohet padi në Gjykaten Administrative në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.
(7) Aktvendimi i plotfuqishem për heqjen e licences
evidentohet në Regjistrin për licenca të leshuara dhe të hequra. Organi kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e
rregullimit hapesinor aktvendimin e plotfuqishem e dorezon te Regjistri Qendror i Republikes së Maqedonise për
evidentim të ndalimit nga paragrafi (8) i ketij neni.
(8) Personi juridik licenca e të cilit eshte hequr për
shkak të parregullsive të theksuara në paragrafet (4) dhe (5)
të ketij neni, nuk mund të marre licence në pajtim me dispozitat e ketij ligji, ndersa personi pergjigjes në personin
juridik nuk mund të themeloje person tjeter juridik për kryerjen e veprimtarise së njejte, të cilen e ka kryer personi
juridik të cilit i eshte hequr licenca në pajtim me kete ligj,
në afat prej një viti nga dita e plotfuqishmerise së aktvendimit për heqje të licences.”
Paragrafet (5) dhe (6) behen paragrafe (9) dhe (10).
Neni 13
Në nenin 39 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Autorizimi i leshuar në pajtim me dispozitat e ketij
ligji hiqet nese organi kompetent i Odes së Arkitekteve të
Autorizuar dhe Inxhiniereve të Autorizuar, konstaton se
personi fizik nuk i permbahet Listes së cmimeve nga neni
109 pika 7 e ketij ligji, nuk ka paguar anetaresim vjetor ose
nuk i permbahet Kodeksit të etikes profesionale të arkitekteve të autorizuar dhe inxhiniereve të autorizuar."
Pas paragrafit (4) shtohen kater paragrafe të rinj (5),
(6), (7) dhe (8), si vijojne:
"(5) Autorizimi për inxhinier të realizimit hiqet nese
inxhinieri i realizimit realizon ndertime në kundershtim me
lejen për ndertim apo pa leje për ndertim, autorizimi për
inxhinier mbikeqyres hiqet nese inxhinieri mbikeqyres perpilon raport me shkrim për faze të caktuar për ndertimin
me konstatime që nuk jane në perputhje me punet e realizuara, perpilon raport perfundimtar për mbikeqyrje të kryer
me konstatime që nuk jane në perputhje me punet e realizuara, perpilon raport për kontroll teknik të kryer në kundershtim me dispozitat nga neni 90 paragrafet (3) dhe (4) të
ketij ligji, kurse autorizimi për revizion të dokumentacionit
të projektit hiqet nese revidenti perpilon raport për revizion
të dokumentacionit të projektit në kundershtim me rregullat
ligjore.
(6) Në rastet nga paragrafet (4) dhe (5) të ketij neni, autorizimi hiqet me detyre zyrtare apo në baze të propozimit
të inspektorit kompetent të ndertimit me procesverbal për
parregullsine e konstatuar, me aktvendim të kryetarit të
Odes së Arkitekteve të Autorizuar dhe Inxhiniereve të Autorizuar, nga dita kur aktvendimi për heqjen e autorizimit
bbehet i plotfuqishem. Kunder aktvendimit nuk mund të
parashtrohet ankese, ndersa lejohet padi në Gjykaten Aministrative në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.
(7) Aktvendimi i plotfuqishem për heqjen e autorizimit
evidentohet në Listen e emrave të arkitekteve dhe inxhiniereve të autorizuar.
(8) Personi fizik, autorizimi i të cilit eshte hequr për
shkak të parregullsive të theksuara në paragrafet (4) dhe (5)
të ketij neni, nuk mund të marre autorizim në pajtim me
dispozitat e ketij ligji për kryerjen e puneve për të cilat eshte miratuar aktvendim për heqjen e autorizimit, në afat prej
një viti nga dita e plotfuqishmerise së aktvendimit për heqjen e autorizimit."
Paragrafet (5) dhe (6) behen paragrafe (9) dhe (10).
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Neni 14
Në nenin 41-a paragrafi (4) shlyhet.
Neni 15
Në nenin 43 paragrafi (2) pas pikes 2 shtohet pike e re
3, si vijon:
“3) projekt ideor;”.
Pikat 3 dhe 4 behen pikat 4 dhe 5.
Neni 16
Në nenin 47 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2),
si vijon:
“(2) Në rastet nga neni 48-a paragrafi (3) të ketij ligji
projekti themelor perpunohet në baze të dispozitave të projektit ideor.”
Paragrafet (2), (3), (4) dhe (5) behen paragrafe (3), (4),
(5) dhe (6).
Neni 17
Pas nenit 48 shtohet pike e re 3 dhe dy nene të reja 48a dhe 48-b si vijojne:
“3. Projekti ideor
“Neni 48-a
(1) Projekti ideor eshte permbledhje e paraqitjeve grafike dhe dokumenteve të harmonizuara ndermjet veti me të
cilat percaktohen format themelore, zgjidhjet funksionale
dhe teknike të objekteve dhe paraqitet vendosja e objektit
në lokacion dhe i njejti perpunohet në baze të certifikates
nga plani urbanistik, dokumentacionit të planit, perkatesisht projektit për infrastrukture.
2) Projekti ideor varesisht nga kompleksiteti dhe struktura teknike e ndertimit, mund të permbaje edhe skica dhe
dokumente tjera me rendesi për pergatitjen e projektit ideor
(pershkrimin e procedures teknologjike dhe skemes teknologjike, pershkrimin e aplikimit të teknologjise së caktuar
të ndertimit dhe të ngjashem).
(3) Investuesi para parashtrimit të kerkeses për leshimin e lejes për ndertim mund ta dorezoje te organi kompetent nga nenit 58 i ketij ligji edhe projektin ideor për objektin, me kerkese për miratimin e tij.
(4) Me kerkesen nga paragrafi (3) i ketij neni dorezohen tri kopje të projektit ideor dhe certifikate e detajuar e
planit urbanistik ose planit urbanistik për vend jashte vendbanimit ose dokumentacion për planin urbanistik, ndersa
për ndertime të linjes infrastrukture, projekt të infrastruktures i vertetuar nga organi kompetent.
(5) Në rastet nga paragrafi (3) i ketij neni, organi kompetent nga neni 58 i ketij ligji detyrohet që në afat prej 10
ditesh pune të percaktoje nese projekti eshte perpiluar në
perputhje me certifikaten e planit urbanistik, dokumentacionit të planit perkatesisht projektit për infrastrukture si dhe
rregullat për projektimin e objekteve, sipas të cilave e miraton projektin me vendosje të verifikimit dhe vules në të
ose dorezon njoftim te kerkuesi për mangesite e konstatuara.
Neni 48-b
1) Nese komuna, komuna e qytetit të Shkupit perkatesisht organi i administrates shteterore kompetent për kryerje të puneve nga sfera e rregullimit hapesinor nuk e miraton projektin ideor, perkatesisht nuk dorezon njoftim për
mangesite e konstatuara në afat nga neni 48-a paragrafi (5)
të ketij ligji, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat
prej tri diteve të punes të parashtroje kerkese te arkivi i kryetarit të komunes, kryetari i komunes së Qytetit të Shkupit
perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerje të puneve nga sfera e
rregullimit hapesinor, që kryetari i komunes perkatesisht
ministri ta miratoje projektin.
(2) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi
(1) i ketij neni i percaktohen ministri që udheheq me orga-
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nin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor.
(3) Me kerkesen nga paragrafi (1) i ketij neni, kerkuesi
dorezon edhe kopje të kerkeses nga neni 48-a paragrafi (3)
të ketij ligji.
(4) Kryetari i komunes, kryetari i komunes së Qytetit të
Shkupit perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga
sfera e rregullimit hapesinor, detyrohet që në afat prej pese
ditesh pune nga dita e parashtrimit të kerkeses nga paragrafi (1) i ketij neni, në arkivin e kryetarit të komunes perkatesisht ministrit që udheheq me organin e administrates
shteterore kompetent për kryerje të puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, ta miratoje projektin ideor ose të dorezoje njoftim për mangesite e konstatuara. Nese kryetari i
komunes perkatesisht ministri nuk ka sekretari kerkesa dorezohet në sekretarine e selise të komunes, komunes së
Qytetit të Shkupit perkatesisht organit të administrates
shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e
rregullimit hapesinor.
(5) Nese kryetari i komunes, kryetari i komunes së
Qytetit të Shkupit perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, nuk e miraton
projektin ideor ose nuk dorezon njoftim për mangesite e
konstatuara në afatin e paragrafit (4) të ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin Shteteror
Administrativ në afat prej pese ditesh pune.
(6) Inspektorati Shteteror Administrativ eshte i obliguar
që në afat prej dhjete ditesh nga dita e pranimit të njoftimit
nga paragrafi (5) i ketij neni të kryeje mbikeqyrje në komune, komunen e Qytetit të Shkupit perkatesisht organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen puneve nga
sfera e rregullimit hapesinor, nese eshte zbatuar procedura
në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga
dita e kryerjes së mbikeqyrjes e informon parashtruesin e
kerkeses për masat e ndermarra.
(7) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ,
pas mbikeqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktvendim me të cilin e ngarkon kryetarin e komunes, kryetarin e komunes së Qytetit të Shkupit perkatesisht ministrin
që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, që në afat prej dhjete ditesh të vendose për kerkesen e
parashtruar, ta miratoje projektin ideor ose të dorezoje njoftim për mangesite e konstatuara dhe ta njoftoje inspektorin
për veprimin.
(8) Nese kryetari i komunes, kryetari i komunes së
Qytetit të Shkupit perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, nuk vendos në
afatin e paragrafi (7) i ketij neni, inspektori do të parashtroje kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për
kundervajtje të parapare me Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të percaktoje afat plotesues prej pese ditesh
pune, në të cilin kryetari i komunes, kryetari i komunes së
Qytetit të Shkupit perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, do të vendose
pas kerkesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta
njoftoje inspektorin për veprimin. Inspektori në afat prej tri
ditesh pune e informon parashtruesin e kerkeses për masat
e ndermarra.
(9) Nese kryetari i komunes, kryetari i komunes së
Qytetit të Shkupit perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, nuk vendos ne
afatin nga paragrafi (8) i ketij neni, inspektori do të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent dhe në kete afat
do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.
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(10) Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragrafi (5) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej
pese ditesh pune ka të drejte të parashtroje kundershtim te
sekretaria e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në
sekretarine e selise së Inspektoratit Shteteror Administrativ.
(11) Drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ
eshte i obliguar që në afat prej tri ditesh pune ta shqyrtoje
kundershtimin nga paragrafi (10) i ketij neni dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të parashtruesit të kerkeses nga paragrafi (5) i ketij neni dhe/ose
nuk ka paraqitur kallezim në pajtim me paragrafin (9) të
ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ
do të parashtroje kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese për inspektorin, për kundervajtje të parapare me
Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të percaktoje
afat plotesues prej pese ditesh pune në të cilin inspektori do
të kryeje mbikeqyrje te organi kompetent nese eshte zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditesh
pune nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta njoftoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra,
(12) Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotesues nga paragrafi (11) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit
Shteteror Administrativ do të parashtroje kallezim te prokurori kompetent publik kunder inspektorit dhe në afat prej
tri ditesh pune do ta njoftoje parashtruesin e kerkeses për
masat e ndermarra.
(13) Në rastin nga paragrafi (12) i ketij neni, drejtori i
Inspektoratit Shteteror Administrativ menjehere, e më së
voni në afat prej një dite pune do të autorizoje inspektor
tjeter që ta zbatoje mbikeqyrjen menjehere.
(14) Në rastet nga paragrafi (13) i ketij neni, drejtori i
Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri ditesh
pune e njofton parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.
(15) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (11) të ketij neni,
parashtruesi i kerkeses mund të paraqese kallezim te prokurori publik kompetent në afat prej tete ditesh pune.
(16) Nese kryetari i komunes, kryetari i komunes së
Qytetit të Shkupit, perkatesisht ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e
puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, nuk vendos në
afatin nga paragrafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses
mund të ngrite kontest administrativ në Gjykaten Administrative.
(17) Procedura në Gjykaten Administrative eshte urgjente."
Neni 18
Neni 57 ndryshohet si vijon:
(1) Ndertime të kategorise së pare jane: centralet berthamore, termocentralet dhe hidrocentralet me kapacitet
mbi 1 MV, largpercuesit me nivel tensioni prej dhe mbi
350 KV, ndertimet për prodhimin e energjise elektrike nga
burime rigjeneruese me kapacitet më të madh se 1 MW,
trafostacionet me nivel të tensionit prej dhe mbi 35 kV, naftesjellesit, produktsjellesit, gazsjellesit magjistrale, percuesit magjistrale të nxehtesise, stacionet matese të gazsjellesit, kabllot optike për nevojat e organeve shteterore, objektet shoqeruese të rrugeve shteterore të percaktuara me ligj,
hekurudhat kryesore, stacionet hekurudhore të hekurudhave kryesore, aeroportet, deponite për plehra të rrezikshme
dhe deponite për plehra të rrezikshme, digat me akumulim,
ndertimet për industri bazike kimike, ndertimet e industrise për metalurgji të zeze dhe me ngjyre, ndertimet për
prodhimin e celulozes dhe letres, ndertimet për perpunimin
e lekures dhe gezofit, ndertimet për perpunimin e kaucukut, barotit dhe municionit eksploziv, ndertimet për magazina të mjeteve eksplozive, magazina të produkteve të naftes, gazit natyror dhe GLN-së me kapacitet magazinimi
mbi 1000 tone, ndertime për sanacionin e rreshqitjeve te
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dheut, ndertimet që mund ta rrezikojne ambientin, ndertimet për autoritetet shteterore dhe agjencite dhe fondet e
percaktuara nga Republika e Maqedonise, ndertimet për
misionet diplomatike dhe konsullore dhe organizatat nderkombetare, zonat e zhvillimit turistik dhe të ndertimet në
keto zona, zonat teknologjike industriale zhvillimore të
percaktuara nga Qeveria e Republikes së Maqedonise dhe
personat juridike dhe ndertimet në keto zona, ndertimet e
arsimit të larte, observatoret, institucionet nacionale të kultures, ndertimet që paraqesin trashegimi të mbrojtur kulturore të paluajtshme në pajtim me ligjin, monumentet perkujtimore, ndertimet e dedikuara për mbrojtje shendetesore terciare, qendrat e telekomunikacionit për pranimin e
sinjaleve satelitore, ndertimet për nevojat e vendkalimeve
kufitare, sistemet rajonale të furnizimit me ujë dhe sistemet
e trajtimit të ujerave të zeza, deponite rajonale, teleferiket,
ndertimet e parapara në rajonin e dy ose më shume komunave, ndertimet në të cilat ekzistojne instalime për prodhimin e energjise termike, limanet e liqeneve dhe lumenjve,
stadiumet dhe sallat sportive me kapacitet mbi 10 000 shikues.
(2) Ndertime të kategorise së dyte jane: ndertime të dedikuara për arsim fillor dhe të mesem, ndertime nga sfera e
kultures, ndertime për nevojat e organeve të komunave dhe
Qytetit të Shkupit, ndertime të dedikuara për mbrojtje primare dhe sekondare, ndertime për nevojat e bashkesive fetare, ndertime industriale, ndertime ekonomike, ndertime
afariste, ndertime banesore afariste, ndertime për banim individual, shtepi uikendi, ndertime për banim kolektiv,
ndertime për nevojat e agrobursave, qendra tregtare, hotele,
qendra rekreative, ndertime për veprimtari shkencore hulumtuese, garazhe në kate, tregje, rruge komunale, objekte
shoqeruese sherbyese të rrugeve komunale dhe rrugicave të
percaktuara me ligj, rrjete dhe mjete elektronike për komunikim, termocentrale dhe hidrocentrale me kapacitet deri
1MV, turbina me erë, ndertime për prodhimin e energjise
elektrike nga burimet rigjeneruese me kapacitet deri
1MW, largpercues me nivel tensioni deri 35 KV, trafostacione me nivel tensioni deri 35 KV, magazina për derivatet
e naftes, gazit natyror dhe GLN-së me kapacitet të magazinimit deri në 1 000 ton, rrjeti sekondar gazsjelles, rrjeti sekondar i percimit të energjise termike, hekurudha të tramvajit, ndertime për mbrojtje kunder zjarrit, ndertime për
mbrojtje veterinare, kopshte për femije, ndertime në zona
parqe jonacionale dhe parqe pyjore, ndertime për separacionin e materialit për prodhimin e betonit, bazave të betonit,
bazave të asfaltit, sistemet lokale ujesjellese dhe të kanalizimit me sisteme për pastrim, ndertime që jane në funksion
të mbrojtjes dhe promovimit të trashegimise natyrore (qendra informative), deponi për hedhurina të brendshme (hedhurina ndertimore), miniera dhe ndertime për nevojat e minierave, autokampe dhe ndertime për nevojat e autokampeve, objekte për magazinim, trajtim dhe /ose perpunim të
hedhurinave, stacione nderkombetare të autobuseve,
kopshte zoologjike, stadiume dhe salla sportive me kapacitet nën 10 000 shikues, terrene sportive të hapura, pishina
në nivel të terrenit për perdorim publik, parqe publike, parkingje publike dhe ski-lifte.
Neni 19
Në nenin 58 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të
rinj (3) dhe (4), si vijojne:
“(3) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, proceduren për leshimin e lejes për ndertim për zonat zhvillimore teknologjike industriale të formuara nga Qeveria e
Republikes së Maqedonise dhe nga personat juridike dhe
ndertimet në keto zona, e zbaton Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale dhe lejen për ndertim e
leshon drejtori i Drejtorise për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale.
(4) Me perjashtim nga paragrafi (2) i ketij neni, proceduren për leshimin e lejes për ndertim për rruge magjistrale
dhe rruge permbledhese në rajonin e Qytetit të Shkupit, si
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dhe për objektet e linjes infrastrukturore, ndertimi i të cilave në pajtim me Ligjin për qytetin e Shkupit eshte në kompetence të Qytetit të Shkupit, e zbaton Qyteti i Shkupit dhe
lejen për ndertim e leshon kryetari i komunes së Qytetit të
Shkupit."
Paragrafi (3) behet paragraf (5).
Në paragrafin (4) që behet paragraf (6) pas fjaleve: "organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e
puneve të rregullimit hapesinor" shtohen fjalet: "perkatesisht Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale, perkatesisht Qyteti i Shkupit".
Neni 20
Në nenin 59 paragrafi (2) pas alinese 3 shtohet aline e
re 4, si vijon:
"- projekt ideor nese i njejti paraprakisht eshte dorezuar
dhe miratuar në pajtim me nenin 48-a të ketij ligji."
Në paragrafin (4) fjalet: "trashegimi të patundshme kulturore dhe komplekse monumentale të shpallura me ligj
ose akt tjeter për mbrojtjen e trashegimise kulturore" zevendesohen me fjalet: "trashegimi kulturore të patundshme
të mbrojtur në pajtim me ligjin".
Pas paragrafit (16) shtohet paragraf i ri (17) si vijon:
"(17) Për objekte të linjes infrastrukturore, që jane rruge shteterore, rruge dhe rrugica lokale, leje për ndertim
mund të leshohet nese investitori dorezon deshmi për të
drejte të ndertimit në pajtim me nenin 59-a paragrafi (1) të
ketij ligji për së paku 90% të siperfaqjes së pergjithshme të
parceles ndertimore, me obligim që t'i rregulloje marredheniet pronesore juridike për tere parcelen ndertimore, më së
voni deri në paraqitjen e kerkeses për lejen për perdorim,
perkatesisht perpilimin e raportit për kontroll të kryer teknik nga inxhinieri mbikeqyres."
Neni 21
Në nenin 59-d paragrafi (2) pas fjales "ideale" shtohen
fjalet: "ose reale".
Neni 22
Në nenin 62 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2),
si vijon:
"(2) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni dhe neni 71 paragrafi (1) i ketij ligji, me kerkese të investitorit, leje për ndertim për ndertime infrastrukturore në linje mund
të leshohet edhe për pjese të ndertimit që nuk jane teresi
funksionale nese ato paraqesin teresi teknike ndertimore.”
Pas paragrafit (2) i cili behet paragraf (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
“(4) Në rastet kur leja për ndertim eshte shpallur e pavlefshme në pajtim me nenet 66 paragrafi (2) dhe 67 paragrafet (3) dhe (7) të ketij ligji, organi që e ka leshuar lejen
për ndertim nuk i bart shpenzimet për kthim të hapesires në
gjendjen në të cilen ka qene para leshimit të lejes për ndertim dhe investitori nuk ka të drejte kompensimi të demit
dhe fitimit të humbur nga organi.”
Paragrafi (3) behet paragraf (5).
Neni 23
Në paragrafin (65) paragrafi (1) pas fjaleve: "organi i
administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve
të rregullimit hapesinor" shtohen fjalet: "perkatesisht Drejtoria për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale", kurse pas fjaleve: "kryetari i komunes" shtohen fjalet: "perkatesisht kryetari i Qytetit të Shkupit".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Kunder aktvendimit për refuzimin e kerkeses për leje
për ndertim të organit të administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve të rregullimit hapesinor, perkatesisht Drejtorise për Zona Zhvillimore Teknologjike Industriale mund të paraqitet ankese, në afat prej 15 ditesh nga
dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin Shteteror për
Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure
të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte, ndersa kun-
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der aktvendimit për refuzimin e kerkeses për leje për ndertim të kryetarit të komunes, perkatesisht kryetarit të Qytetit
të Shkupit, mund të paraqitet ankese, në afat prej 15 ditesh
nga dita e pranimit të aktvendimit te ministri i cili udheheq
me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve të rregullimit hapesinor.”
Neni 24
Në nenin 70 paragrafi (4) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "kurse për ndertimet
për banim individual me siperfaqe të zhvilluar bruto deri në
300 m², para dhenies së deklarates nga ana e realizuesit nga
neni 59-b i ketij ligji, me të cilen verteton se objekti eshte
ndertuar në pajtim me lejen për ndertim dhe projektin themelor ose projektin e gjendjes së realizuar."
Neni 25
Në nenin 73 paragrafi (1) alineja 13 pas fjales "garazh"
shtohen fjalet: "me siperfaqe të zhvilluar bruto deri në 50
m²."
Pas alinese 13 shtohet aline e re 14, si vijon:
“- strehe në funksion të objektit,”.
Alinete 14, 15, 16, 17 dhe 18 behen aline 15, 16, 17, 18
dhe 19".
Në alinene 19 pas fjales "reklamuese" shtohen fjalet:
"dhe informative".
Neni 26
Në nenin 77 paragrafi (1) fjalia hyrese ndryshohet si vijon: "Objekti mund të kthehet në gjendjen e meparshme në
baze të projektit për renovim, ndersa organi kompetent nga
neni 58 i ketij ligji do ta konsideroje si të renovuar, nese
pronari i tij dorezon:".
Neni 27
Në nenin 79 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Pas miratimit të programit nga paragrafi (1) i ketij neni, organi kompetent për zbatimin e procedures për dhenien
e tokes ndertimore me qira afatshkurter në pajtim me Ligjin për toke ndertimore, zbaton procedure për ndarjen me
qira afatshkurter të tokes ndertimore të perfshire me program."
Neni 28
Pas nenit 80 miratohet nen i ri 80-a, si vijon:
"Neni 80-a
(1) Për vendosjen e pajisjes urbane-pano reklamuese
dhe informative, si dhe pano reklamuese dhe informative
që vendosen në objekte në pajtim me nenin 74 të ketij ligji,
keshilli i komunes, keshillat e komunave në Qytetin e
Shkupit dhe Keshilli i Qytetit të Shkupit miratojne program
me të cilin percaktohet numri, lloji dhe madhesia e panove,
si dhe lokacionet dhe objektet në të cilat mund të vendosen
të njejtat.
(2) Keshillat e komunave në Qytetin e Shkupit, programin nga paragrafi (1) i ketij neni, e miratojne pas mendimit
paraprak pozitiv nga Qyteti i Shkupit."
Neni 29
Në nenin 83 paragrafi (3) fjalet: "të mire kulturore" zevendesohet me fjalet: "trashegimi kulturore të patundshme
të mbrojtur në pajtim me ligjin".
Neni 30
Në nenin 86 pika 6 pas fjales "prodhimet" shtohen fjalet: "si dhe deshmi për prejardhjen e gurit ndertimor teknik,
reres ndertimore dhe zhavorrit".
Neni 31
Në nenin 87 paragrafi (1) pas fjaleve: "pas perpilimit të
raportit për kontroll të kryer teknik nga inxhinieri mbikeqyres" shtohen fjalet: "në të cilin konstatohet se ndertimi
mund të leshohet në perdorim".
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Në paragrafin (7) pas fjaleve: "pjese ideale (thyesa)"
shtohen fjalet "ose pjese reale".
Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:
“(8) Në rastet nga neni 62 paragrafi (2) i ketij ligji,
ndertimi leshohet në perdorim, perkatesisht leshohet leje
për perdorim apo perpilohet raport për kontroll teknik nga
inxhinieri mbikeqyres vetem për tere ndertimin, pasi do të
ndertohen të gjitha pjeset e ndertimit dhe ndertimi do të paraqese teresi teknike ndertimore dhe funksionale.”
Paragrafi (8) behet paragraf (9).
Neni 32
Në nenin 90 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të
rinj (4) dhe (5), si vijojne:
"(4) Në rastet nga neni 59 paragrafi (17) i ketij ligji,
Komisioni, perkatesisht inxhinieri mbikeqyres që kryen
kontroll teknik, detyrimisht konstaton nese investitori i ka
rregulluar marresheniet pronesore juridike për tere parcelen
ndertimore, e nese të njejtat nuk jane rregulluar plotesisht,
ndertimi nuk mund të leshohet në perdorim.
(5) Formen dhe permbajtjen e raportit për kontroll të
kryer teknik nga inxhinieri mbikeqyres për ndertimet e kategorise së dyte, i percakton ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor."
Neni 33
Pas nenit 90 shtohet neni i ri 90-a, si vijon:
"Neni 90-a
Nese gjate kryerjes së kontrollit teknik, Komisioni, perkatesisht inxhinieri mbikeqyres që kryen kontroll teknik,
konstaton se nuk ekzistojne deshmi për prejardhjen e gurit
ndertimor teknik, reres ndertimore dhe zhavorrit, detyrohen
që për kete ta njoftojne organin kompetent nga neni 58 i
ketij ligji që e ka leshuar lejen për ndertim, si dhe Inspektoratin Shteteror për Inspeksion Teknik.”
Neni 34
Në nenin 93 paragrafi (4) shlyhet.
Neni 35
Në nenin 131 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Nese inspektori kompetent i ndertimit, konstaton
se jane krijuar disa nga kushtet për heqjen e licences të parapara në nenin 38 paragrafet (4) dhe (5) të ketij ligji dhe
për heqjen e autorizimit të parapara në nenin 39 paragrafet
(4) dhe (5) të ketij ligji, detyrohet të paraqese propozim për
heqjen e licences, perkatesisht autorizimit me procesverbal
për parregullsine e konstatuar, në organin kompetent për
heqjen e licences, perkatesisht autorizimit.“
Neni 36
Pas nenit 131 shtohet nen i ri 131-a, si vijon:
"Neni 131-a
Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese inspektori i ndertimit, perkatesisht inspektori i autorizuar i ndertimit konstaton se realizuesi nuk ka siguruar deshmi për
prejardhjen e gurit ndertimor teknik, reres ndertimore dhe
zhavorrit, detyrohet që për kete ta njoftoje Inspektoratin
Shteteror për Inspeksion Teknik dhe të veproje në pajtim
me nenin 164 të ketij ligji."
Neni 37
Në nenin 132-a pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri
(2), si vijon:
"(2) Inspektori kompetent i ndertimit detyrohet që të
zbatoje procedure për edukim edhe nese konstaton parregullsi nga neni 162 i ketij ligji, e afati për menjanimin e
parregullsise në kete rast eshte gjashte muaj."
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Paragrafet (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) behen
paragrafe (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).
Neni 38
Në nenin 134 paragrafi (1) alineja 6 fjalet: "e plotfuqishme" zevendesohen me fjalen "perfundimtare".
Neni 39
Pas nenit 135-a shtohet nen i ri 135-b, si vijon:
"Neni 135-b
(1) Nese inspektori i autorizuar i ndertimit, perkatesisht
inspektori i ndertimit konstaton se pajisja urbane-panote
reklamuese dhe informative, si dhe panote reklamuese informative që vendosen në objekte në pajtim me nenin 74 të
ketij ligji, jane vendosur pa leje për vendosjen e pajisjes urbane, perkatesisht pa aktvendim për vendosje, miraton aktvendim për menjanimin e tyre dhe në afat prej tri ditesh do
të paraqese kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese.
(2) Ankesa e paraqitur kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."
Neni 40
Në nenin 142 paragrafi (2) pas fjaleve: "ndertime të kategorise së dyte" shtohen fjalet: "si dhe për ndertime dhe
pajisje nga neni 73 i ketij ligji, objekte të perkohshme dhe
pajisje urbane".
Neni 41
Në nenin 143 paragrafi (1) pas fjaleve: "ndertime të kategorse së dyte" shtohen fjalet: "si dhe për ndertime dhe pajisje nga neni 73 i ketij ligji, objekte të perkohshme dhe pajisje urbane".
Neni 42
Në nenin 144 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e financave pas njoftimit të marre nga paragrafi (4) i ketij neni, të ardhurat e komunes, perkatesisht të komunave në rajonin e Qytetit të Shkupit në
baze të kompensimit për rregullimin e tokes ndertimore, në
lartesi të shpenzimeve të bera, i ridedikon në llogari të
Buxhetit të Republikes së Maqedonise.”
Neni 43
Në nenin 145 paragrafi (3) pas fjaleve: "kryetarit të komunes në Qytetin e Shkupit" vihet pike, ndersa fjalet deri
në fund të fjalise shlyhen.
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e financave pas njoftimit të marre nga paragrafi (5) i ketij neni, të ardhurat e komunes, perkatesisht të komunave në rajonin e Qytetit të Shkupit në
baze të kompensimit për rregullimin e tokes ndertimore, në
lartesi të shpenzimeve të bera, i ridedikon në llogari të
Buxhetit të Republikes së Maqedonise.”
Neni 44
Në nenin 148 paragrafi (5) pas fjaleve: "nga sfera e vetadministrimit lokal" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund
të fjalise shlyhen.
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
"(6) Për shpenzimet për punet e kryera nga paragrafi
(4) i ketij neni, organi i administrates shteterore kompetent
për kryerjen e puneve të rregullimit hapesinor dorezon njoftim në organin e administrates shteterore kompetent për
kryerjen e puneve nga sfera e financave.”
Paragrafi (6) i cili behet paragraf (7) ndryshohet si vijon:
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"(7) Organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e financave pas njoftimit të marre nga paragrafi (6) i ketij neni, të ardhurat e komunes, perkatesisht të komunave në rajonin e Qytetit të Shkupit në
baze të kompensimit për rregullimin e tokes ndertimore, në
lartesi të shpenzimeve të bera, i ridedikon në llogari të
Buxhetit të Republikes së Maqedonise.”
Neni 45
Pas nenit 156-b shtohen dy nene të reja 156-v dhe 156g, si vijojne:
"Neni 156-v
(1) Gjobe në shume prej 15 000 deri në 17 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje
personit juridik realizues, nese gjate realizimit të ndertimeve nuk siguron deshmi për prejardhjen e gurit ndertimor
teknik, reres ndertimore dhe zhavorrit (neni 29 paragrafi
(1) alineja 6).
(2) Gjobe në shume prej 9 000 deri në 11 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtje nga paragrafi
(1) i ketij neni.
Neni 156-g
Gjobe në shume prej 7 000 deri në 9 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje inxhinierit të realizimit, nese gjate realizimit të ndertimeve nuk
siguron deshmi për prejardhjen e gurit ndertimor teknik, reres ndertimore dhe zhavorrit (neni 29 paragrafi (1) alineja
6)."
Neni 46
Në nenin 158 paragrafi (1) pika 2 pas fjaleve: “paragrafi (3)” shtohen fjalet: “dhe paragrafi (4)”.
Pas pikes 2 shtohet pike e re 3, si vijon:
"3) vepron në kundershtim me nenin 36-a të ketij ligji;”.
Pika 3 behet pika 4.
Në piken 4) që behet pika 5 pas fjaleve: "neni 36" shtohen fjalet: "dhe neni 90-a".
Neni 47
Në nenin 159 pas pikes 1 shtohet pike e re 2, si vijon:
"2) vepron në kundershtim me nenin 36-a të ketij ligji;".
Në piken 2 e cila behet pika 3 pas fjaleve: “paragrafi
(3)” shtohen fjalet: “dhe paragrafi (4)”.
Në piken 3 e cila behet pika 4 pas fjaleve: "neni 36"
shtohen fjalet: "dhe neni 90-a".
Neni 48
Pas nenit 161-a shtohet nen i ri 161-b, si vijon:
"Neni 161-b
(1) Gjobe në shume prej 5 000 deri në 7 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje
personit juridik nese vendos pajisje urbane-pano reklamuese dhe informative, si dhe pano reklamuese dhe informative që vendosen në objekte në pajtim me nenin 74 të ketij
ligji, pa leje për vendosje të pajisjes urbane, perkatesisht pa
aktvendim për vendosje.
(2) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 4 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje
nga paragrafi (1) i ketij neni edhe personit pergjegjes në
personin juridik.
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(3) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit fizik për
kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij neni.
(4) Gjobe në shume prej 5 000 deri në 7 000 euro në
kundervlere me denare do t'i shqiptohet bashkesise së pronareve të banesave për kundervajtje nga paragrafi (1) i ketij
neni."
Neni 49
Në nenin 162 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Në rastet nga paragrafi (2) i ketij neni, organ kompetent për zbatimin e procedures për kundervajtje eshte komisioni për kundervajtje, i formuar nga ministri që udheheq
me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor."
Neni 50
Në nenin 163 paragrafi (5) pika shlyhet dhe shtohen
fjalet: "dhe nese leshojne leje për ndertim me forme dhe
permbajtje që nuk eshte në pajtim me formen dhe permbajtjen e percaktuar në pajtim me nenin 62 paragrafi (5) të
ketij ligji."
Neni 51
Në nenin 82 të Ligjit për ndryshimin dhe plotesimin e
Ligjit për ndertim ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 18/11) data "1 korriku 2012" zevendesohen
me daten "1 marsi 2013".
Neni 52
Rregulla e percaktuar në nenin 17 të ketij ligji me të cilen shtohet neni i ri 48-b, do të miratohet në afat prej tete
ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.
Pas shpalljes së aktit nenligjor nga paragrafi (1) i ketij
neni në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise" i
njejti menjehere, e më së voni në afat prej 24 oresh shpallet
në ueb faqen e Ministrise së Transportit dhe Lidhjeve.
Neni 53
Procedurat për marrjen e lejes për ndertim dhe për marrjen e autorizimit të filluara deri në diten e hyrjes në fuqi
të ketij ligji do të vazhdojne sipas dispozitave të ligjit sipas
të cilit kane filluar.
Neni 54
Dispozita nga neni 19 i ketij ligji me të cilen në nenin
58 shtohet paragraf i ri (3), do të filloje të zbatohet nga 1
janari 2013.
Neni 55
Organi kompetent nga neni 58 i ketij ligji detyrohet që
kerkesat, perkatesisht fleteparaqitjet për parashenim dhe
shenim të ndertimit, për ndryshimet gjate ndertimit, si dhe
për regjistrim të objektit në librin publik të patundshmerive
që i dorezon në Agjencine për Kadaster të Patundshmerive,
nga 1 dhjetori 2012, t’i dorezoje në forme elektronike.
Neni 56
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për ndertim.
Neni 57
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
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3439.
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 ноември 2012 година.
Бр. 07- 4773/1
12 ноември 2012 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија“ број
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11 и 53/11), во
членот 5 алинеја 4 по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се става запирка и се додаваат зборовите: “како и урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланска документација за автокамп“.
По алинејата 7 се додаваат две нова алинеи 8 и 9,
кои гласат:
“- урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона е планска документација со која
може да се врши уредување и користење на просторот,
со определување на една или повеќе градежни парцели, во плански опфат и надвор од плански опфат заради формирање на туристичка развојна зона,
- урбанистичко-планска документација за автокамп
е планска документација со која може да се врши уредување и користење на просторот, со определување на
една или повеќе градежни парцели, во плански опфат и
надвор од плански опфат заради формирање на автокамп,“.
Во алинејата 17 која станува алинеја 19 по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се
додаваат зборовите: “на урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и на урбанистичко-планска документација за автокамп“.
Во алинејата 20 која станува алинеја 22 по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се
става запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичкопланска документација за туристичка развојна зона и
урбанистичко-планска документација за автокамп“.
Член 2
Во членот 15 став (2) по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланска документација за автокамп“.

Член 3
Во членот 15-а став (1) по зборовите: “локалната
урбанистичка планска документација“ се става запирка
и се додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планската документација за автокамп“.
Во ставот (2) точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “односно урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планска документација за
автокамп“.
Во ставот (3) по зборовите: “државната урбанистичка планска документација“ се става запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планска документација за автокамп“.
По ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6),
(7) и (8), кои гласат:
"(5) Доколку со планската програма за урбанистичките планови од членот 7 точка 2 од овој закон, односно за државната урбанистичка планска документација,
локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планската документација за
автокамп се зафаќаат нови земјоделски површини,
изработувачот на истата е должен да достави и список
на индикации за катастарски парцели со вкупна површина на планскиот опфат издаден од Агенцијата за катастар на недвижности.
(6) Во случаите од ставот (5) на овој член надлежниот орган за одобрување на планска програма од ставот (3) на овој член, доставува барање за согласност за
трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно, до органот на државна управа надлежен за работите од областа на земјоделството, кон кое ја доставува планската програма и списокот на индикации за
катастарски парцели со вкупна површина на планскиот
опфат издаден од Агенцијата за катастар на недвижности.
(7) Надлежниот орган од ставот (3) на овој член ја
одобрува планската програма по добиена согласност за
трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно согласно со Законот за земјоделско земјиште.
(8) Евентуалните трошоци за пренамена на земјоделското земјиште во градежно (трошоци за вршење на
процена на евентуалната штета, како и за надоместок
на евентуална штета поради престанување на договори
за закуп), се обврска на донесувачот на урбaнистичките
планови од членот 7 точка 2 од овој закон, односно
подносителот на барањето за одобрување на државната
урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планската документација за автокамп."
Член 4
Во членот 16 став (2) по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Член 5
Во членот 19 став (1) по зборовите: “локалната урбанистичка планска документација“ се става запирка и
се додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланска документација за автокамп“.
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Член 6
Во членот 21 став (3) по зборовите: “државната урбанистичка планска документација“ се става запирка и
се додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Во ставот (7) по зборовите: “локалната урбанистичка планска документација“ се става запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичко-планска документација
за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска документација за автокамп“.
Член 7
Во членот 27 став (5) по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Член 8
Во членот 29 став (1) по зборовите: “локалната урбанистичка планска документација“ се става запирка и
се додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона, урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Во ставот (2) во воведната реченица по зборовите:
“локалната урбанистичка планска документација“ се
става запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичкопланската документација за туристичка развојна зона,
урбанистичко-планска документација за автокамп“, а
во алинејата 3 по зборовите: “на локалната урбанистичка планска документација“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона, урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Во ставот (4) по зборовите: “локалната урбанистичка планска документација“ се става запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона, урбанистичко-планска документација за автокамп“.
Член 9
Во членот 31 став (1) по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Во ставот (2) точката на крајот од ставот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичкопланската документација за туристичка развојна зона и
урбанистичко-планска документација за автокамп“.
Член 10
Во членот 35 алинеја 2 по зборовите: “државна и
локална урбанистичка планска документација“ се става
запирка и се додаваат зборовите: “урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планска документација за автокамп“.
Член 11
Во членот 49 став (1) се додава нова реченица која
гласи: “Подносител на барање за добивање на извод од
урбанистички план, односно планска документација за
градби со основна класа на намена - лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта, во име на инвеститорот, може да биде и трговско друштво за геодетски работи.“
Во ставот (4) по зборовите: “локална урбанистичка
планска документација“ се додаваат зборовите: “од урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и од урбанистичко-планска документација
за автокамп“.
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Член 12
Во членот 50 став (7) зборовите: “ставот (7)“ се заменуваат со зборовите: “ставот (6)“.
Член 13
Во членот 50-а по ставот (6) се додава нов став (7),
кој гласи:
“(7) По исклучок од ставот (6) на овој член јавна
презентација и јавна анкета не се спроведуваат, доколку со локалната урбанистичка планска документација
се предвидува изградба на градби со намена - лесна и
незагадувачка индустрија.“
Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: “ставот
(8)“ се заменуваат со зборовите: “ставот (6)“.
Ставовите (8), (9) и (10) стануваат ставови (9), (10)
и (11).
Член 14
По членот 50-а се додава нов член 50-б, кој гласи:
“Член 50-б
(1) Со урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона може да се врши уредување и
користење на просторот со определување на една или
повеќе градежни парцели, во плански опфат и надвор
од плански опфат, заради формирање на туристичка
развојна зона, а со урбанистичко-планска документација за автокамп може да се врши уредување и користење
на просторот со определување на една или повеќе градежни парцели, во плански опфат и надвор од плански
опфат, заради формирање на автокамп.
(2) Со урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона можат да се планираат само
градби со намена А4 (времено сместување), Б1 (мали
комерцијални и деловни намени), Б2 (големи трговски
единици), Б3 (големи угостителски единици), Б5 (хотелски комплекси), Б6 (градби за собири) и Д3 (спорт и
рекреација), согласно со стандардите и нормативите за
урбанистичкото планирање од членот 31 од овој закон.
(3) Урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планска документација за автокамп се донесува на начин и постапка
утврдени за донесување на државна урбанистичка
планска документација.
(4) Урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планска документација за автокамп се изработува во шест примероци
од кои еден примерок се чува во органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, еден примерок се доставува до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, еден примерок се доставува до Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам,
еден примерок до Агенцијата за катастар на недвижности и еден примерок се чува во општината на чие подрачје е планскиот опфат на планската документација.
Доколку планскиот опфат зафаќа подрачје на повеќе
општини се изработуваат повеќе примероци и се доставува по еден во секоја општина. Органот на државната
управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот е должен да води евиденција за одобрените урбанистички плански документации за туристичко развојни зони и за одобрените урбанистичкоплански документации за автокампови.
(5) Урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планска документација за автокамп се применува по нивното одобрување и по извршеното картирање на хамер. Трошоците за
картирањето и објавувањето на соопштението за одржувањето на јавната анкета се на сметка на подносителот на барањето за одобрување на урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планската документација за автокамп.“
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Член 15
Во членот 51 став (1) по зборовите: “локална урбанистичка планска документација“ се става запирка и се
додаваат зборовите: “урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и урбанистичкопланска документација за автокамп“.
Во ставот (2) зборот “рампи“ и зборовите: “и идејно-архитектонско решение на градбите“ се бришат.
Во ставот (5) по зборовите: “производство, дистрибуција и сервиси“ се додаваат зборовите: “градби со
намена за спорт и рекреација, како и во случаите кога
се уредува простор со урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона и со урбанистичкопланската документација за автокамп“.
По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7),
кои гласат:
“(6) Во случаите од ставот (1) на овој член кога во
детален урбанистички план или урбанистички план за
село е формирана градежна парцела со површина од
минимум 30 хектари во која е предвидена изградба на
градби со намена за домување или кога во детален урбанистички план, урбанистички план за село, државна
и локална урбанистичка планска документација е формирана градежна парцела со површина од минимум 10
хектари во која е предвидена изградба на градби со намена за образование, со еден архитектонско-урбанистички проект може да се формираат две или повеќе
градежни парцели, со урбанистичко решение за секоја
градежна парцела посебно.
(7) Архитектонско-урбанистичкиот проект го изработува правно лице кое поседува лиценца за изработка
на урбанистичките планови од членот 18 од овој закон.“
Член 16
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за просторно и урбанистичко
планирање.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR PLANIFIKIM HAPESINOR DHE URBANISTIK
Neni 1
Në Ligjin për planifikim hapesinor dhe urbanistik
(“Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise” numer
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11 dhe 53/11) në
nenin 5 alineja 4 pas fjaleve: “dokumentacion të planit urbanistik lokal” shtohen fjalet: “si dhe dokumentacion të
planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacion të planit urbanistik për autokamp”.
Pas alinese 7 shtohen dy aline të reja 8 dhe 9, si vijojne:
- dokumentacion i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike eshte dokumentacioni i planit me të cilin mund
të behet rregullimi dhe shfrytezimi i hapesires, me percaktimin e një ose më shume parcelave ndertimore, në perfshirjen e planit dhe jashte perfshirjes së planit për formim të
zones zhvillimore turistike,
“dokumentacion i planit urbanistik për autokamp eshte
dokumentacioni me të cilin mund të behet rregullimi dhe
shfrytezimi i hapesires, me percaktimin e një ose më shume parcelave ndertimore, në perfshirjen e planit dhe jashte
perfshirjes së planit për formim të autokampit”.

15 ноември 2012

Në alinene 17 e cila behet aline 19 pas fjaleve: "dokumentacionit të planit urbanistik lokal” shtohen fjalet: “të
dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe të dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Në alinene 20 e cila behet aline 22 pas fjaleve: "dokumentacion të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacion të planit urbanistik për zone
zhvillimore turistike dhe dokumentacion të planit urbanistik për autokamp”.
Neni 2
Në nenin 15 në paragrafin (2) pas fjaleve: "dokumentacionit të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen
fjalet: “dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik
për autokamp”.
Neni 3
Në nenin 15-a paragrafi (1) pas fjaleve: "dokumentacioni i
planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike
dhe dokumentacioni i planit urbanistik për autokamp”.
Në paragrafin (2) pika në fund të paragrafit zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "perkatesisht dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe
dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Në paragrafin (3) pas fjaleve: "dokumentacionin e planit urbanistik shteteror” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacionin e planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacionin e planit urbanistik për autokamp”.
Pas paragrafit (4) shtohen kater paragrafe të rinj (5),
(6), (7) dhe (8), si vijojne:
"(5) Nese në programin e planit për planet urbanistike
nga neni 7 pika 2 të ketij ligji perkatesisht për dokumentacionin e planit urbanistik shteteror, dokumentacionin e planit urbanistik lokal, dokumentacionin e planit urbanistik
për zone zhvillimore turistike, dokumentacionin e planit
urbanistik për autokamp perfshihen siperfaqe të reja bujqesore, perpiluesi i të njejtit detyrohet që të paraqese edhe liste të indikacioneve për parcela kadastrale me siperfaqen e
pergjithshme të perfshirjes së planit, të leshuar nga Agjencia për Kadaster të Patundshmerive.
(6) Në rastet nga paragrafi (5) i ketij neni organi kompetent për miratimin e programit të planit nga paragrafi (3)
i ketij neni, parashtron kerkese për pelqim për dedikimin e
perhershem të tokes bujqesore në ndertimore, te organi
kompetent i administrates shteterore kompetent për punet
nga sfera e bujqesise, me të cilen e parashtron programin e
planit dhe listen e indikacioneve për parcela kadastrale me
siperfaqen e pergjithshme të perfshirjes së planit, të leshuar
nga Agjencia për Kadaster të Patundshmerive.
(7) Organi kompetent nga paragrafi (3) i ketij neni e
miraton programin të planit pas marrjes së pelqimit për dedikimin e perhershem të tokes bujqesore në ndertimore, në
pajtim me Ligjin për toke bujqesore.
(8) Shpenzimet eventuale për dedikimin e perhershem
të tokes bujqesore në ndertimore (shpenzimet e kryerjes së
vleresimit të demit eventual për shkak të nderprerjes së
marreveshjes për qira) jane obligim i miratuesit të planeve
urbanistike nga neni 7 pika 2 të ketij ligji, perkatesisht parashtruesit të kerkeses për miratimin e dokumentacionit të
planit urbanistik shteteror, dokumentacionit të planit urbanistik lokal, dokumentacionit të planit urbanistik për zone
zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp."
Neni 4
Në nenin 16 paragrafi (2) pas fjaleve: "dokumentacionit
të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
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Neni 5
Në nenin 19 paragrafi (1) pas fjaleve: "dokumentacioni
i planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacioni i planit urbanistik për autokamp”.
Neni 6
Në nenin 21 paragrafi (3) pas fjaleve: "dokumentacionit
të planit urbanistik shteteror” vihet presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për
autokamp”.
Në paragrafin (7) pas fjaleve: "dokumentacionit të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Neni 7
Në nenin 27 paragrafi (5) pas fjaleve: "dokumentacionit
të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Neni 8
Në nenin 29 paragrafi (1) pas fjaleve: "dokumentacionit
të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Në paragrafin (2) në fjaline hyrese pas fjaleve: "dokumentacionit të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe
shtohen fjalet: “dokumentacionit të planit urbanistik për
zone zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp", e në alinene 3 pas fjaleve: "të dokumentacionit të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe
shtohen fjalet: “të dokumentacionit të planit urbanistik për
zone zhvillimore turistike dhe të dokumentacionit të planit
urbanistik për autokamp".
Në paragrafin (4) pas fjaleve: "dokumentacionit të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Neni 9
Në nenin 31 paragrafi (1) pas fjaleve: "dokumentacionit
të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Në paragrafin (2) pika në fund të paragrafit zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp”.
Neni 10
Në nenin 35 alineja 2 pas fjaleve: "dokumentacion të
planit urbanistik shteteror dhe lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet: “dokumentacion të planit urbanistik për zone
zhvillimore turistike dhe dokumentacion të planit urbanistik për autokamp”.
Neni 11
Në nenin 49 në paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon:
“Parashtrues i kerkeses për marrje të ekstraktit të planit urbanistik, perkatesisht dokumentacionit të planit për ndertime me klase themelore të dedikimit-industri e lehte dhe
jondotese, servise dhe depo, në emer të investuesit, mund
të jete edhe shoqeria tregtare për pune gjeodezike.”
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Në paragrafin (4) pas fjaleve: "dokumentacioni i planit
urbanistik lokal” shtohen fjalet: “nga dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe nga dokumentacioni i planit urbanistik për autokamp”.
Neni 12
Në nenin 50 paragrafi (7) fjalet: “paragrafi (7)” zevendesohen me fjalet: “paragrafi (6)”.
Neni 13
Në nenin 50-a pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri
(7), si vijon:
"(7) Me perjashtim nga paragrafi (6) i ketij neni, prezantim publik dhe ankete publike nuk zbatohen nese me
dokumentacionin e planit urbanistik lokal parashihet ngritja e ndertimeve me dedikim të lehte dhe industri jondotese.
Në paragrafin (7) që behet paragraf (8) fjalet: “paragrafi (8)” zevendesohen me fjalet: “paragrafi (6)”.
Paragrafet (8), (9) dhe (10) behen paragrafe (9), (10)
dhe (11).
Neni 14
Pas nenit 50-a shtohet nen i ri 50-b, si vijon:
“Neni 50 - b
(1) Me dokumentacionin e planit urbanistik për zone
zhvillimore turistike mund të behet rregullimi dhe shfrytezimi i hapesires me percaktim të një ose më shume parcelave ndertimore, në perfshirje të planit dhe jashte perfshirjes
së planit, për formim të zones zhvillimore turistike, e me
dokumentacionin e planit urbanistik për autokamp mund të
behet rregullimi dhe shfrytezimi i hapesires me percaktimin e një ose më shume parcelave ndertimore, në perfshirje të planit dhe jashte perfshirjes së planit për formim të autokampit.
(2) Me dokumentacionin e planit urbanistik për zone
zhvillimore turistike mund të planifikohen vetem ndertimet
me dedikim A4 (vendosje e perkohshme), B1 (dedikime të
vogla komerciale dhe afariste), B2 (njesi të medha tregtare), B3 (njesi të medha hotelierike), B5 (komplekse hotelesh), B6 (ndertime për mbledhje) dhe D3 (sport dhe rekreacion), në pajtim me standardet dhe normativat për planifikim urbanistik nga neni 31 i ketij ligji.
(3) Dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacioni i planit urbanistik për
autokamp miratohet në menyre dhe procedure të percaktuara për miratim të dokumentacionit të planit urbanistik shteteror.
(4) Dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacioni i planit urbanistik për
autokamp perpilohet në gjashte ekzemplare, prej të cileve
një ekzemplar ruhet në organin e administrates shteterore
kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesinor, një ekzemplar dorezohet në Agjencine për Promovim dhe Perkrahje të Turizmit në Republiken e Maqedonise, një ekzemplar dorezohet në Inspektoratin Shteteror për
Ndertimtari dhe Urbanizem, një ekzemplar në Agjencine
për Kadaster të Patundshmerive dhe një ekzemplar ruhet në
komunen në rajonin e së ciles eshte perfshirja e planit të
dokumentacionit të planit. Nese perfshirja e planit perfshin
rajon të më shume komunave perpilohen më shume ekzemplare dhe dorezohet nga një në çdo komune. Organi i
administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve
nga sfera e rregullimit hapesinor, detyrohet të mbaje evidence për dokumentacionet e miratuara të planit urbanistik
për zona zhvillimore turistike dhe për dokumentacionet e
miratuara të planit urbanistik për autokampe.
(5) Dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe dokumentacioni i planit urbanistik për
autokamp zbatohet pas miratimit të tij dhe pas projektimit
të kryer në hamer. Shpenzimet për projektimin dhe shpalljen e njoftimit për mbajtjen e anketes publike jane në ngar-
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kim të parashtruesit të kerkeses për miratim të dokumentacionit të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe
dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp."
Neni 15
Në nenin 51 paragrafi (1) pas fjaleve: "dokumentacion
të planit urbanistik lokal” vihet presje dhe shtohen fjalet:
“dokumentacion të planit urbanistik për zone zhvillimore
turistike dhe dokumentacion të planit urbanistik për autokamp".
Në paragrafin (2) fjala "rampa" dhe fjalet: "dhe zgjidhje ideore arkitektonike për ndertimet" shlyhen.
Në paragrafin (5) pas fjaleve: "prodhimin, distribuimin
dhe serviset" shtohen fjalet: "ndertime me dedikim për
sport dhe rekreacion si edhe në rastet kur rregullohet hapesira me dokumentacion të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike dhe me dokumentacion të planit urbanistik
për autokamp".
Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafe të rinj (6) dhe
(7), si vijojne:
"(6) Në rastet nga paragrafi (1) i ketij neni kur në planin e detajuar urbanistik ose planin urbanistik për fshat,
eshte formuar parcele ndertimore me siperfaqe prej minimum 30 hektaresh, në të cilen parashihet ngritja e ndertimeve me dedikim banimin ose kur në planin e detajuar urbanistik, planin urbanistik për fshat, dokumentacionin e
planit urbanistik shteteror dhe lokal eshte formuar parcele
ndertimore me siperfaqe prej minimum 10 hektaresh në të
cilen parashihet ngritja e ndertimeve me dedikim arsimi,
me një projekt arkitektonik urbanistik mund të formohen
dy ose më shume parcela ndertimore, me zgjidhje urbanistike për secilen parcele ndertimore veç e veç.
(7) Projektin arkitektonik urbanistik e perpilon personi
juridik që posedon licence për perpilimin e planeve urbanistike nga neni 18 i ketij ligji."
Neni 16
Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit
të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për planifikim hapesinor dhe urbanistik.
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3440.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и
51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ “МАКЕДОНИЈАПАТ“ СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КОРЕШНИЦА”, ОПШТИНА
ДЕМИР КАПИЈА
1. На Јавното претпријатие “Македонијапат“ Скопје
му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – дијабаз на
локалитетот “Корешница”, општина Демир Капија.

15 ноември 2012

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,479652
km2 и е определен со координатни точки меѓусебно
поврзани, кои се дадени во следната табела:
T
1
2
3
4
5
6
7

Y
7605800
7605980
7606100
7606730
7606616
7606461
7606250

X
4587470
4587630
4588300
4588300
4588000
4587597
4587395

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – дијабаз на локалитетот “Корешница”, општина Демир Капија.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по
завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да
го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-7820/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3441.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија”, бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 59/2000,
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАИР” С. ГОРНО ОРИЗАРИ,
ОПШТИНА ВЕЛЕС
1. На Јавното претпријатие „Македонијапат“ Скопје му се доделува концесија за вршење на детални
геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот „Баир” с. Горно Оризари, општина Велес.

15 ноември 2012
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2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,360000
km2 и е определен со координатни точки меѓусебно
поврзани, кои се дадени во следната табела:
T
1
2
3
4

Y
7561700
7562000
7562600
7562000

X
4617300
4616900
4617700
4617700

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот „Баир” с. Горно Оризари, општина Велес.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата
или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да
го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-7821/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3442.
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010,
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен
весник на Република Македонија бр.59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и
51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ “МАКЕДОНИЈА ПАТ“ СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛ КАМЕН” С.СТЕНКОВЕЦ,
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
1. На Јавното претпријатие “Македонија пат“ Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник
на локалитетот “Бел Камен” с.Стенковец, општина Чучер Сандево.

2. Површината на истражниот просторот на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,409494
km2 и е определен со координатни точки меѓусебно
поврзани, кои се дадени во следната табела:
T
1
2
3
4
5

Y
7530322
7529993
7529763
7529311
7530007

X
4661623
4661481
4660994
4661334
4662000

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “Бел
Камен” с.Стенковец, општина Чучер Сандево.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата
или по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да
го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-7822/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3443.
Врз основа на член 52 став 2 алинеја 2 од Законот
за користење и располагање со стварите на државните
органи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА
СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА БРИТАНСКИ СОВЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен
простор, зграда 1, влез 1, кат приземје, со површина од
244 м2, евидентиран во Имотен лист бр.100215, на Катастарска Парцела бр.8890/1, Катастарска Општина
Центар 1, со адреса на ул.Гоце Делчев бр.6, сопственост на Република Македонија, дадена на користење на
Националната установа Национална и Универзитетска
Библиотека Св.Климент Охридски – Скопје се дава во
закуп на Британскиот совет во Република Македонија,
со услов за користење за културни потреби.
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Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
во закуп на Британскиот совет во Република Македонија за време од четири години од денот на влегување
во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро
за м2 пресметано во денарска противвредност според
средниот курс на Народна Банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.
Член 3
Договорот за закуп на дел од недвижната ствар од
членот 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу
Министерството за култура и Британскиот совет во Република Македонија од Скопје, во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-7974/1
6 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3444.
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансииУправа за јавни приходи му се даваат на трајно користење без надомест дел од недвижни ствари кои се наоѓаат на бул. „1-ви Мај“ бр.53, на КП бр.7616 КО Битола
4, во зграда број 1, со намена на зграда и други објекти
Б4, во влез 1 и тоа: помошна просторија во подрум во
површина од 190 м2, деловна просторија на приземје
во површина од 461 м2, деловна просторија на приземје во површина од 64 м2, деловна просторија на кат 1
во површина од 272 м2 и деловна просторија на кат 2
во површина од 270 м2, запишани во Имотен лист бр.
7095, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8030/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3445.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ
Член 1
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на
Проектот - Самовработување со кредитирање бр. 19879/1 од 25 февруари 2008 година („Службен весник на
Република Македонија", бр.29/2008, 154/2008, 26/2010,
72/2010, 166/2010 и 14/2012 ), во членот 1, став 1 во
точката 3 зборовите: „Вахида Реџепагиќ“ се заменуваат
со зборовите: „Мустафа Мандал“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-8049/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3446.
Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ HA ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за вработување на Република Македонија - Центар
за вработување Крива Паланка и престанува користењето на недвижни ствари лоцирани на ул.Маршал Тито
бр.230, КП бр.1749, КО Крива Паланка, запишани во
Имотен лист бр.1572, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда 1, влез 1, приземје, намена на зграда 570,
собност 4, со внатрешна површина 132 м2,
- зграда 1, влез 3, кат 1, намена на зграда 570, собност 4, со внатрешна површина 285 м2;
- зграда I, влез 3, кат 2, намена на зграда 570, собност 5, со внатрешна површина 291 м2;
- зграда 1, влез 3, приземје, намена на зграда 570,
собност 3, со внатрешна површина 107 м2 и
- зграда 1, влез 4, подрум, намена на зграда 511,
собност 2, со внатрешна површина 90 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Основното
Јавно обвинителство Крива Паланка.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за вработување на Република Македонија - Центар за вработување Крива Паланка и Основното Јавно обвинителство Крива Паланка, во рок од седум дена од денот на
влегување во сила на оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-8059/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3447.
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на Република Македонија“,бр. 8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии –
Управата за јавни приходи и се даваат на трајно користење без надомест дел од недвижни ствари – деловни
простории и тоа: просторија во влез 1, на мезанин во површина од 18 м2, просторија во влез 1, кат 1 во површина од 47 м2 и просторија во влез 1, на приземје во површина од 11 м2, сите лоцирани на КП бр.1663, КО Струмица на ул.“Маршал Тито“ бр.1 запишана во Имотен
лист бр.50493, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8130/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3448.
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии –
Управата за имотно-правни работи, се дава на трајно
користење без надомест дел од недвижна ствар – деловна просторија во влез 1, трети кат во површина од
134 м2, лоцирана на КП бр.1663, КО Струмица на
ул.“Маршал Тито“ бр.1 запишана во Имотен лист бр.
50493, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8131/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3449.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за млади и спорт му престанува користењето на
движните ствари – 2 (два) принтери со следниве технички спецификации:
- Модел: HP HEWLETT 1100 PACKARD – Laser Jet,
сериски број: FRGR 159351 и
- Модел: HP Laser Jet 1000, сериски број: CNCR
578289.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за животна средина и просторно планирање.
Член 3
Директорот на Агенцијата за млади и спорт склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 41-8177/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3450.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија бр. 84/2008,
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ГОРИВО И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
9.000 литри дизел гориво еуродизел и 2.000 литри безоловен бензин 95 октани на Агенцијата за разузнавање
на Република Македонија.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија за функционирање на истурените објекти на
Агенцијата кои се од посебно значење за безбедноста
на Република Македонија.
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Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапеното гориво еуро дизел и безоловниот бензин паѓаат на
товар на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија.

- начин на плаќање на купопродажната цена - во
готово, еднократно (не е дозволено одложено плаќање),
- рок за плаќање на купопродажната цена е 60 дена
од денот на склучување на договорот за купопродажба.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".

Бр. 41-8236/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Бр. 41-8178/1
11 ноември 2012 година
Скопје

3452.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3451.
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија”,
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНA СТВАР –
ОБЈЕКТ НА ДЕТСКO ОДМОРАЛИШТE
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар – објект
на детско одморалиште сопственост на Министерство
за труд и социјална политика „Михајлово“ Кавадарци,
КО Конопиште, објекти од Лист „В“ од Имотен лист
бр.286 лоцирани на:
- КП 968 , зграда 1 , влез 1 , кат 1, со 352 м2,
- КП 968 , зграда 1 , влез 1, ПР , со 310 м2,
- КП 968 , зграда 1 , влез 1 , МА ,со 276 м2,
- КП 968 , зграда 1 , влез 2, ПО, со 56 м2,
- КП 968 , зграда 1 , влез 1, кат 1, со 30 м2,
- КП 968 , зграда 2 , влез 1 , ПР со 250 м2,
- КП 968 , зграда 2 , влез 2 , ПО со 80 м2,
- КП 968 , зграда 2, влез 1, ПР со 64 м2.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена согласно проценката на Бирото за
судски вештачења во износ од 9.415.041,00 денари.
Член 3
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се распише под
следните услови:
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижните
ствари, со уплата на депозитната сметка на Министерството за труд и социјална политика,
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена
пред денот на одржување на јавното наддавање,
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика,
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица,

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ООН
КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се формира Национално Координативно тело за имплементација на ООН Конвенцијата за
правата на лицата со попреченост во Република Македонија.
Член 2
Со Националното координативно тело ќе претседава министерот за труд и социјална политика, почнувајќи од денот на конституирање на Координативното тело.
Член 3
Национално Координативно тело за имплементација на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Република Македонија, ќе биде составено од
претставници на Собрание на Република Македонија –
интер партиска парламентарна група за правата на лицата со попреченост – еден член; Собрание на Република Македонија – Комисија за еднакви можности на
жените и мажите – еден член; Комисија за заштита од
дискриминација – еден член; Министерство за труд и
социјална политика – еден член; Министерство за
здравство – еден член; Министерство за финансии –
еден член; Министерство за локална самоуправа – еден
член; Министерство за надворешни работи – еден
член; Министерство за образование и наука – еден
член; Министерство за транспорт и врски – еден член;
Министерство за правда – еден член; Министерство за
економија – еден член; Народен правобранител – еден
член; Судски совет на Република Македонија – еден
член; Совет за Радиодифузија на Република Македонија – еден член; ПОЛИО ПЛУС пост полио група за подршка – еден член и Национален совет на инвалидските организации на Македонија – еден член.
По потреба на предлог од претседавачот во работата на Националното координативно тело повремено ќе
може да учествуваат и претставници од редот на: Државниот Завод за статистика на Република Македонија,
Ј.У. Завод за социјални дејности – Скопје, Институт за
социјална работа и социјална политика – Филозофски
факултет – Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје;
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Биро за развој на образованието – Скопје; Републичкиот завод за здравствена заштита; здравствени установи
од примарната, секундарната и терциерната здравствена заштита; Заедница на единиците на локалната самоуправа, граѓански организации и други.
Член 4
Делокругот на ова тело е во функција на :
- Следење на спроведувањето на импменетацијата
на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и Оперативниот план за нејзино спроведување;
- Следење на временска рамка и носителите одговорни за спроведување на мерките и активностите од
ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и Оперативниот план за нејзино спроведување;
- Развивање на план за следење на прогресот согласно
со индикаторите наведени во Оперативниот план;
- Вршење на редовни (годишни) проценки за напредокот во однос на спроведувањето на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и Оперативниот план за нејзино спроведување;
- Изготвување на упатства за унапредување на координативен пристап од страна на претставниците на
горенаведените субјекти;
- Планирање и извршување на координирани активности од страна на претставниците на горенаведените
субјекти;
- Изготвување на редовен годишен извештај за своето работење;
- Развивање на иницијативи во однос на реализирањето на мерките и активностите на централно и локално ниво;
- Изготвување на предлози и мислења за законски и
подзаконски акти на полето на заштита на лицата со
попреченост.
Член 5
Националното координативно тело за својата работа ја известува Владата на Република Македонија на
крајот на секоја година.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, a ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-8304/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3453.
Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“,
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ВОСПИТНО СОЦИЈАЛНИ
ПРОБЛЕМИ „25 – ТИ МАЈ“ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Количина/парчиња
- Пинг – понг маса
2
- Пинг – понг сетови
4
- Пинг – понг топчиња
30

- Фудбалски топки
- Кошаркарски топки
- Ракометарски топки
- Одбојкарски топки
- Дигитални фото апарати
- Дигитална камера
- Шаховски табли
- Бекгејмон дрвени табли
- Домино сетови
- “Guess who adult” игри
- Мини системи DVD
- ЛЦД Проектор – LCD Projector SC 500
- Платно за проектор Screen Tripod 86
- Торбица за проектор Samsonite

4
4
2
2
2
1
6
6
4
4
1
1
1
1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на ЈУ за згрижување
на деца со воспитно социјални проблеми „25 – ти Мај“
- Скопје.
Член 3
Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми „25 – ти Мај“Скопје со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8403/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3454.
Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“,
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ЗАВОД
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Количина/парчиња
- Пинг – понг сетови
4
- Пинг – понг топчиња
30
- Фудбалски топки
4
- Кошаркарски топки
4
- Ракометарски топки
2
- Одбојкарски топки
2
- Дигитални фото апарати
2
- Дигитална камера
1
- Шаховски табли
6
- Бекгејмон дрвени табли
6
- Домино сетови
4
- “Guess who adult” игри
4
- Мини системи DVD
1
- ЛЦД Проектор – LCD Projector SC 500
1
- Платно за проектор Screen Tripod 86
1
- Торбица за проектор Samsonite
1
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на ЈУ завод за згрижување, воспитување и образование на деца и млади
„Ранка Милановиќ“ - Скопје.
Член 3
Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на ЈУ завод за згрижување, воспитување и образование на деца и млади „Ранка Милановиќ“ - Скопје со кој ќе се уредат правата и
обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8403/2
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3455.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08 и 145/10),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за транспорт и врски бр.073246/1 од 9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр. 41-8557/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3456.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08 и 145/10),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за правда бр. 07-3247/1 од
9.11.2012 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр. 41-8557/2
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3457.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08 и 145/10),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за локална самоуправа бр. 073248/1 од 9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр. 41-8557/3
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3458.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08 и 145/10),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука, на Министерството за здравство бр. 07-3249/1 од
9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр. 41-8557/4
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3459.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за правда, бр.07-2364/2 од 6.08.2012
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3460.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за локална самоуправа, бр.07-2382/2
од 7.8.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/2
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3461.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за животна средина и просторно планирање, бр.07-2413/1 од 10.08.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/3
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3462.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, бр. 07-2396/1 од 8.08.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/4
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3463.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Секретаријат за европски прашања, бр. 07-556/2 од
2.3.2012 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/5
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3464.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Служба за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија, бр. 07-3270/2 од 9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/6
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3465.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за труд и социјална политика, бр. 073268/2 од 9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/7
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

3466.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Уставен Суд на Република Македонија,
бр. 07-3267/2 од 9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/8
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3467.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за економија, бр.07-3265/2 од
9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/9
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3468.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија, бр.07-3264/2 од 9.11.2012
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/10
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3469.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
РАЗУЗНАВАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Агенцијата за разузнавање, бр. 07-3263/2 од
9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/11
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3470.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за локална самоуправа, бр.073262/2 од 9.11.2012 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/12
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3471.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЕКОНОМИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за економија, бр.07-3256/2 од
9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/13
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3472.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за животна средина и просторно
планирање, бр.07-3258/2 од 9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/14
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3473.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија, бр.07-3261/2 од 9.11.2012
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/15
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3474.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија, бр.07-3260/2 од 9.11.2012
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/16
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3475.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ВИШО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ШТИП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Вишо Јавно обвинителство Штип, бр.07-3259/2 од
9.11.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8558/17
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3476.
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 11.11.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува
користењето на движната ствар – патничко моторно
возило „Џип Гранд Широки“ тип 3.1 ТД; број на шасија 1J4GWB842YY133012, година на производство
2000; зафатнина 3120 ццм; седишта 5.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за труд и социјална политика склучува
договор со Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија за
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8618/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3477.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ООН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3478.
Врз основа на член 14 став (5) од Законот за јавните
патишта („Службен весник на Република Македонија“
бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11 и 44/12),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година, донесе

1. За претседавач и членови на Национално Координативно тело за имплементација на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Република
Македонија, се именуваат:
Министерство за труд и социјална политика
- Спиро Ристовски – претседавач – министер за
труд и социјална политика во Владата на Република
Македонија
Собрание на Република Македонија
- Павле Саздов – член – претседавач на интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со попреченост
Собрание на Република Македонија- Лилјана Поповска – член – претседател на Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Комисија за заштита од дискриминација
- Душко Миновски – член – претседател на комисијата
Министерство за труд и социјална политика
- Слободанка Лазова – Здравковска – член – раководител на Одделение за заштита и вработување на лица
со попреченост
Министерство за здравство
- м-р Роберт Величковски – член – советник во Секторот за европски интеграции
Министерство за финансии
- Копринка Сапунова – член – Советник во Сектор
за макроекономска политика;
Министерство за локална самоуправа
- Моника Петрушевска – член – помлад соработник
во Секторот за регионален развој
Министерство за надворешни работи
- Евгенија Илиева – член – раководител на Одделение за човекови права и НВО
Министерство за образование и наука
- Елена Ивановска – член
Министерство за транспорт и врски
- Орхан Рамадани – член
Министерство за правда
- Киро Цветков – член – помлад соработник за усогласување на законодавството со меѓународни документи
Министерство за економија
- Теута Незири – член
ПОЛИО ПЛУС пост полио група за подршка
- Елена Кочовска – член
Канцеларија на Народен правобранител на Република Македонија
- Ива Михајловска – член – помлад соработник во
Одделението за заштита на правата на децата и на лицата со попреченост
Национален совет на инвалидските организации на
Македонија
- Прим. д-р Нико Јанков – член
Судски совет на Република Македонија
- Елизабета Васкова – член – генерален секретар на
Судскиот совет на Република Македонија
Совет за Радиодифузија на Република Македонија
- Сашо Богдановски – виш соработник во Сектор за
програмски работи на Советот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-8304/2
Заменик на претседателот
11 ноември 2012 година на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА
I. Во Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во
Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/12 и 107/12), во делот II. ПРИХОДИ, во точка 5. Странски кредити, потточка 5.2, износот: “882.543.000” се заменува со износот: “870.143.000”.
По потточката 5.2. се додава нова потточка 5.3. која гласи:
„5.3. Кредит од ЕИБ-12.400.000“
II. Во дел III. РАСХОДИ, во пододделот III.1. Потпрограма
10
АДМИНИСТРАЦИЈА,
износот:
“120.950.000” се заменува со износот: “106.400.000”.
Во точката 1. Плати и надоместоци, износот:
“74.500.000” се заменува со износот: “59.600.000”.
Во точката 2. Стоки и услуги, износот: “45.000.000“
се заменува со износот: “45.350.000“.
Во пододделот III.2. Потпрограма 2А ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТА, износот:
“3.869.825.000”
се
заменува
со
износот:
“3.885.725.000”.
Во точката 1. Инвестиции од странски кредити, во
потточката 1.2. износот: “882.543.000“ се заменува со
износот: “870.143.000“.
По потточка 1.2 се додава нова потточка 1.3. која
гласи:
„1.3. Техничка помош при имплементација на проектот за доизградба на Коридор X- делница, Демир-Капија-Смоквица-12.400.000“
Во точката 2. Сопствено учество во инвестиции со
странски кредити, во потточката 2.3. износот:
“158.857.740“ се заменува со износот:“156.625.740“.
По потточка 2.3. се додава нова потточка 2.4. која
гласи:
„2.4. Техничка помош при имплементација на проектот за доизградба на Коридор X- делница, Демир-Капија-Смоквица-2.232.000“
Во точката 3. Инвестиции со сопствени средства износот: “523.228.000“ се заменува со износот:
“492.178.000“.
Потточките 3.4. 3.5. и 3.6. се бришат.
Потточките 3.7. и 3.8. станува потточки 3.4. и 3.5.
Во потточката 3.9. која станува потточка 3.6. износот:“48.550.000“ се заменува со износот: “40.000.000“.
Потточките 3.10., 3.11.и 3.12. стануваат потточки
3.7., 3.8. и 3.9.
Во точката 5. Тековно одржување на патишта, износот:“730.000.000“ се заменува со износот:
“765.000.000“.
Во точката 6. Расходи за инфраструктурни проекти
и надзор, износот: “350.000.000“ се заменува со износот: “361.950.000“.
Во потточката 6.1. износот: “270.000.000“ се заменува со износот: “274.000.000“.
Во потточката 6.2. износот: “80.000.000“ се заменува со износот: “87.950.000“.
Во пододделот III.3.Потпрограма 20 Патишта, износот: “1.581.559.000“ се заменува со износот:
“1.581.209.000“
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Во точката 8. Расходи за материјални и други трошоци, износот: “66.000.000“ се заменува со износот:
“65.650.000“.
Во пододделот III.4. Потпрограма 2Б Клучка на
Обиколница, износот “5.000.000“ се заменува со износот “4.000.000“
III. Оваа програма влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-8067/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3479.
Врз основа на член 43, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија" бр.
180/11) и на член 16 ставови (5), (7) и (8) од Законот за
игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник
на Република Македонија" бр. 24/2011, 51/2011,
148/2011 и 74/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.11.2012 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИТЕ НА СРЕЌА ЗА 2012 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ И КЛУБОВИ И
ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И
СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во Програмата за распределба на средства од игрите на среќа за 2012 година за финансирање на спортските федерации и клубови и проекти на Агенцијата за
млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" 6р. 12/12 и 131/12), во Делот I. Програма 2,
Потпрограма 20 спорт, категорија 46 субвенции и
трансфери, во точката 1, Раздел 161.01 - Агенција за
млади и спорт, Потпрограма 20-спорт, Ставка 463 Трансфер до невладини организации", износот
„30.500.000,00" се заменува со износот „36.500.000,00.
Во табелата поточката 6 се додава нова точка 7., која гласи: „
7.

Партиципација за финансирање
на националните спортски федерации за активности на стручните
тимови ангажирани во проектот
Спортска академија

6.000.000.00

Во редот „Вкупно", износот „30.500.000,00" се заменува со износот „36.500.000,00".
По табелата, во точка 1, по потточка 6. се додава
нова потточка 7., која гласи: „7. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации за
активности на стручните тимови ангажирани во проектот Спортска академија, за кои се утврдени средства
во износ од 6.000.000.00 денари.
Средствата се наменети за партиципација на финансирање на националните спортски федерации кои имаат ангажирано стручни лица во спроведувањето на тренажниот процес во спортовите фудбал, кошарка, ракомет и тенис."

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-8396/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3480.
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република
Македонија" бр.52/2010 и 135/2011) и член 18 став 1 од
Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година ("Службен весник на Република
Македонија" бр.180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.11.2012 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ ЗА
2012 ГОДИНА
1. Во Програмата за финансирање на програмски
активности на здруженијата и фондациите за 2012 година ("Службен весник на Република Македонија"
бр.14/2012), во точка 1 бројот „15 000 000,00“ се заменува со бројот „12.000.000,00“.
2. Во точка 2, во приоритетната цел I, во колоната
„Вкупен износ во денари“, бројот „10.312.500,00“ се заменува со бројот „8.400.000,00“ и во колоната „Број на
грантови“ бројот „33“ се заменува со бројот „28“. Во
приоритетните цели II, III и IV во колоната „Вкупен износ во денари“, бројот „1.562.500,00“ се заменува со
бројот „1.200.000,00“ и во колоната „Број на грантови“
бројот „5“ се заменува со бројот „4“. Во приоритетните цели I, II, III и IV во колоната „Износ на средства по
грант“ бројот „312.500,00“ се заменува со бројот
„300.000,00“.
3. Во точка 5 зборовите „31.01.2013 година“ се заменуваат со зборовите „30.06.2013 година“.
4. Во точка 6 зборовите „28.02.2013 година“ се заменуваат со зборовите „31.07.2013 година“.
5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-8610/1
11 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3481.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани за
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на
седницата одржана на ден 12.11.2012 година, донесе

15 ноември 2012

ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
Крижевска бр. бб, Кочани, му се одобрува користење
на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“ со инсталирана моќност од 49,765 kW и со локација на КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. бб, Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-37
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани
- инсталирана моќност на електроцентралата:
49,765 kW (269 панели со моќност на панел од 185 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 68.388 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92
Кочани“, УП1 бр. 08-72/12 од 10.05.2012 година;
- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €¢/kWh;
- период на користење на повластената тарифа: 15
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 08-232/12
12 ноември 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3482.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи
(„Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12,
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување
на продажната цена на природниот гас за ноември 2012
година, на седницата одржана на 13 ноември 2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ОД 2012
ГОДИНА
Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
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мот за пренос на природен гас, продажната цена на
природниот гас за месец ноември од 2012 година, се
утврдува да изнесува 29,0860 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката
на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни
трошоци) во износ од 28,9468 ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас
во износ од 0,1392 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и
управување со системот за пренос на природниот гас
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.
Надоместокот кој што треба да го платат тарифните
потрошувачи непосредно приклучени на системот за
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и
3 на овој член, за месец ноември 2012 година во кој не
е содржан данокот на додадена вредност изнесува
30,2613 ден/nm3.
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец ноември од
2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува
5,4470 ден/nm3.
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со
став 4 и 5 на овој член, за месец ноември од 2012 година изнесува 35,7083 ден/nm3.
Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс
на САД доларот од 47,6400 денари за еден САД долар,
за месец октомври од 2012 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.
Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 08-238/12
13 ноември 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3483.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани,
за издавање на решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 12.11.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
Крижевска бр. бб, Кочани, му се издава решение за
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стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕВР
92 Кочани“ со инсталирана моќност од 49,765 kW и со
локација на КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. бб, Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-37
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани
- инсталирана моќност на електроцентралата:
49,765 kW (269 панели со моќност на панел од 185 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 68.388 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение:
12.11.2027 година
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 08-231/12
12 ноември 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3484.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член
28 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на седницата
одржана на 13 ноември 2012 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
(1) Со овие Правила за снабдување со електрична
енергија (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат општите услови и начинот на снабдување како и
меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот со електрична енергија (во понатамошниот текст:
снабдувач), потрошувачите на електрична енергија (во
понатамошниот текст: потрошувачи), операторот на
електропреносниот систем и операторот на електродистрибутивниот систем, а особено:
1) условите, начинот и рокот на склучување на договорот за продажба на електрична енергија;
2) начинот на отчитување, пресметка, фактурирање
и наплата на испорачаната електрична енергија и услугите за користење на преносната односно дистрибутивната мрежа за електрична енергија;
3) условите и начинот на обештетување на потрошувачот во случај на намалена испорака или прекин на
испораката на електрична енергија;
4) потрошувачи на кои не може да им се прекине
испораката на електрична енергија и начинот на обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за
потрошената електрична енергија од страна на овие потрошувачи;

5) начинот и постапката за промена на снабдувачот
по избор на потрошувачот и право на потрошувачот
без надомест да го промени снабдувачот;
6) квалитетот на испорачаната електрична енергија
пропишан во Мрежните правила за пренос и Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија;
7) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот;
8) минималните услови и начин за организациона
поставеност и техничка опременост за обезбедување на
комуникација со потрошувачите заради обезбедување
на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбедува снабдувачот;
9) начинот и постапките за комуникација и размена
на информации помеѓу снабдувачот и операторите на
соодветните системи заради обезбедување на пропишаниот квалитет на електричната енергија и услугите што
ги обезбедуваат операторите;
10) условите и постапката за исклучување на потрошувачите од преносните односно дистрибутивните системи во случај кога потрошувачите не ги исполнуваат
обврските уврдени со закон, пропис и договор;
11) начинот, формата и роковите за поднесување на
извештаите кои што снабдувачот е должен да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика;
12) неопходните информации што снабдувачите се
должни да им ги обезбедат на потрошувачите преку соодветните сметки, како и информациите што треба да
бидат јавно достапни, а се од интерес за сите потрошувачи; и
13) заштитата на потрошувачите.
Основни начела на снабдувањето со електрична
енергија
Член 2
(1) При снабдувањето на потрошувачите со електрична енергија треба да бидат застапени следните основни начела:
- сигурност;
- недискриминаторност;
- квалитет;
- транспарентност;
- јавност;
- заштита на потрошувачот;
- ефикасност; и
- економичност.
Дефиниции
Член 3
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во
Законот за енергетика и соодветните мрежни правила
се применуваат и во овие Правила.
(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го
имаат следното значење:
1) виша сила: сите непредвиливи природни појави,
настани и околности кои се утврдени согласно закон;
2) влијание на трети страни: превземени дејствија
од трети страни кои предизвикале оневозможување на
операторот на соодветниот систем или снабдувачот да
ги исполни своите обврски согласно закон и прописите
донесени врз основа на закон, при што непредвидливите настани не се предизвикани ниту можеле да бидат
спречени од страна на операторот на соодветниот систем или снабдувачот
3) пресметковно мерно место: место каде се поставуваат мерни уреди и останата мерна опрема со кои се
врши мерење на параметрите на електричната енергија
заради пресметка и фактурирање;
4) пресметковен период: е временски период за кој
се однесува пресметката за потрошената електрична
енергија и моќност;
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5) броило со претплата (припејд броило): претставува броило за мерење на електрична енергија кое
овозможува на потрошувачот да користи електрича
енергија во периодот, додека вредноста на претплатата
во броилото е позитивна,
6) оператор на системот: оператор на електропреносниот систем или оператор на преносниот систем за
електрична енергија (ОЕПС) односно оператор на електродистрибутивниот систем или оператор на дистрибутивниот систем за електрична енергија (ОДС);
7) оператор на пазарот на електрична енергија:
(ОПЕЕ);
8) индиректен потрошувач: е оној потрошувач кој
се снабдува со електрична енергија и моќност преку
постројките на друг потрошувач;
9) заедничка потрошувачка: е потрошувачка на електрична енергија и моќност наменета за повеќе потрошувачи што се мери преку еден уред.
10) место на испорака на електрична енергија, претставува место каде електричната енергија се предава на
потрошувачот и согласно мрежните правила за пренос/дистрибуција на електричната енергија го определува соодветниот оператор
11) информација за прекин: е информација доставена во писмена или електронска форма која најмалку содржи: датум, почетното време на прекинот, времетраење на прекинот, крајното време на прекинот, реон кој е
опфатен со прекинот;
12) краткотрајни планирани прекини: се планирани
прекини со времетраење помало од 1 час;
13) долготрајни планирани прекини: се планирани
прекини со времетраење поголемо од 1 час;
Начин на извршување на дејноста
Член 4
(1) Снабдувачот набавува електрична енергија од
земјата и од странство заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот систем или операторите на дистибутивните системи како и на купувачите во странство;
(2) Снабдувачот, заради извршување на дејноста
снабдување со електрична енергија која се обврзал да
ја испорача, закупува соодветен преносен односно дистрибутивен капацитет односно обезбедува соодветни
услуги од операторот на пазарот на електрична енергија;
(3) Снабдувачот на електрична енергија, на своите
потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за
користење на пазарот на електрична енергија;
(4) По исклучок од став (3) на овој член трговецот
во својство на снабдувач може да продава електрична
енергија и на потрошувачи кои ги исполнувааат условите за самостојно учевство на пазарот на електрична
енергија, утврдени во пазарните правила.
II. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
И УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МРЕЖАТА
Услови за склучување на договор за продажба на
електрична енергија
Член 5
(1) Сите потрошувачи на електрична енергија согласно одредбите на Законот за енергетика се квалификувани потрошувачи на електрична енергија*;
(2) Потрошувачите на електрична енергија купуваат електрична енергија од снабдувачите на електрична
енергија, согласно Закон за енергетика и условите и
начелата дефинирани во овие Правила;
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(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, потрошувачите кои што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила, можат да купуваат електрична енергија освен од снабдувачи и од трговци со
електрична енергија;
(4) На потрошувачите што немаат договор за снабдување со електрична енергија операторот на соодветниот систем ќе им ја прекине испораката на електрична
енергија;
(5) По исклучок на ставот (4) на овој член операторот на соодветниот систем нема да им ја прекине испораката на електрична енергија на потрошувачите од категориите домаќинства и мали потрошувачи кои нема
да склучат договор за снабдување и тие потрошувачи
ќе бидат снабдувани од снабдувачот во краен случај;
(6) По исклучок на ставот (1)* потрошувачите од
категориите домаќинства согласно Законот за енергетика до крајот на 2014 година ќе имаат својство на тарифен потрошувач и ќе бидат снабдувани од снабдувач
на тарифни потрошувачи.
(7) Од 1.1.2015 година домаќинствата ќе можат по
сопствен избор своите потреби од електрична енергија
да ги обезбедат на:
1) пазарот на електрична енергија со нерегулирани
билатерални договори, од снабдувачи со електрична
енергија, или
2) пазарот на електрична енергија со регулирани
билатерални договори, од снабдувачот во краен случај.
(8) По донесување на правилниците од член 197 од
Законот за енергетика малите потрошувачи ќе можат
да се стекнат со право на избор своите потреби од електрична енергија да ги обезбедат на:
1) пазарот на електрична енергија со нерегулирани
билатерални договори, од снабдувачи со електрична
енергија, или
2) пазарот на електрична енергија со регулирани
билатерални договори, од снабдувачот во краен случај.
(9) Избраниот снабдувач од страна на малите потрошувачи или домаќинствата е должен да го извести
операторот на пазар на електрична енергија (ОПЕЕ), за
бројот и името на малите потрошувачи и за бројот на
домаќинствата кои што ги снабдува.
(10) Другите тарифни потрошувачи освен тие наведени во ставот (6) на овој член, ќе се стекнат со својство на квалификуван потрошувач со денот на влегување во сила на прописите од член 197 став 1 од Законот
за енергетика.
(11) Потрошувачите кои се стекнале со својство на
квалификувани потрошувачи се должни да склучат договор со снабдувач со електрична енергија најдоцна 30
дена пред денот на стекнување на статусот квалификуван потрошувач.
(12) Снабдувачот на тарифни потрошувачи е должен да го извести својот потрошувач за обврската од
ставот (7) на овој член најдоцна 90 дена пред денот на
кој потрошувачот ќе се стекне со својството квалификуван потрошувач.
Договор за продажба на електрична енергија меѓу
снабдувач и потрошувач
Член 6
(1) Снабдувачот и потрошувачот се должни да
склучат договор за снабдување односно продажба на
електрична енергија во согласност со овие Правила.
(2) Договорот за продажба на електрична енергија
од став 1 на овој член, особено содржи:
1) податоци за договорните страни,
2) предмет на Договорот,
3) број на решение на согласноста за приклучување
и датум на издавање (за ново приклучени потрошувачи),
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4) адреса за доставување на фактурите,
5) жиро сметка за правни лица или трансакциона
сметка за физичко лице,
6) податоци за пресметковното мерно место,
7) количина и динамика на испорака за електрична
енергија и моќност,
8) категорија на потрошувачот согласно Тарифниот
систем за пренос односно Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија,
9) место на испорака на електрична енергија,
10) начин на плаќање на електричната енергија,
11) времетраење, начин и услови за раскинување
на договорот,
12) начин на решавање на спорови.
(3) Потрошувачот е должен во писмена форма да го
извести снабдувачот за секоја промена на податоците
од договорот за продажба на електрична енергија (оттуѓување на објект, промена на корисник, промена на
адреса и сл).
(4) Операторите на преносниот и дистрибутивниот
систем за електрична енергија се должни во писмена
форма да го известат снабдувачот за секоја промена на
приклучокот (зголемена едновремена моќност, изменет
приклучок, итн), односно промена на енергетската согласност за приклучување, во рок од 15 дена од настанувањето на промената.
(5) Договорот за снабдување заради овозможување
на слободна промена на снабдувачот, може да биде
раскинат во секое време по барање на една од договорните страни, доколку не постојат заостанати долгови
или други правни причини.
Услови за склучување на договор за користење на електропреносната / електро дистрибутивната мрежа
Член 7
(1) Договор за користење на електропреносната
мрежа се склучува помеѓу операторот на електропреносниот систем со:
1) потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем коишто самостојно настапуваат на
пазарот на електрична енергија, вклучувајќи ги и производителите на електрична енергија приклучени на
електропреносниот систем во својство на потрошувачи, за сопствени потреби,
2) снабдувачите кои ги снабдуваат потрошувачите
кои се директно приклучени на електропреносниот систем но не настапуваат самостојно на пазарот на електрична енергија, и
3) операторите на дистрибутивните системи за електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивните системи за електрична енергија,
4) снабдувачите или трговците со електрична енергија со кои операторот на електропреносниот систем за
електрична енергија склучил договор со кој ги овластил да ги наплаќаат надоместоците за користење на
електропреносниот систем
(2) Договор за користење на дистрибутивниот систем за електрична енергија се склучува помеѓу операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија со:
1) потрошувачите на електрична енергија, вклучувајќи ги и производителите на електрична енергија во
својство на потрошувачи за сопствени потреби (во понатамошниот текст: потрошувачи), приклучени на дистрибутивниот систем за електрична енергија (во понатамашниот текст: дистрибутивен систем), или
2) снабдувачите или трговците со електрична енергија со кои операторот на дистрибутивниот систем за
електрична енергија склучил договор со кој ги овластил да ги наплаќаат надоместоците за користење на
дистрибутивниот систем за електрична енергија и електропреносниот систем.
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(3) Формата и содржината на договорите за користење на електропреносната или електродистрибутивната мрежа ги изготвуваат соодветните оператори на
системи, а ги одобрува РКЕ.
Договор за користење на мрежата
Член 8
(1) Договорот за користење на електропреносната
или електродистрибутивната мрежа односно систем од
член 4 став 2 особено содржи:
1) податоци за договорните страни;
2) предмет на Договорот;
3) адреса на доставување на фактурите;
4) податоци за пресметковните мерни места;
5) ниво на дозволено повратно влијание на соодветната електроенергетска мрежа;
6) случаи во кои може да се промени договореното
ниво на квалитетот на испорака на електрична енергија;
7) количина и динамика на испорака на електрична
енергија;
8) ниво на квалитет на извршената услуга;
9) известување и размена на податоци;
10) начин и услови за испорака на електрична енергија и моќност;
11) место на испорака на електрична енергија;
12) цена за користење на електропреносната или
електродистрибутивната мрежа согласно одлука на
РКЕ;
13) начин на плаќање;
14) одредби во случаи на ограничување на потрошувачката во согласност со соодветните мрежни правила;
15) одговорност за штета и висина на договорени
казни (пенали) за случаи на неизвршување или нередовно извршување на одредбите од договорот;
16) случаи во кои договорната казна не се плаќа,
односно штетата не се надоместува;
17) времетраење, начин и услови за раскинување
на договорот;
18) начин на решавање на спорови.
(2) Договорот од став 1 на овој член се склучува за
секое пресметковно мерно место, а може да се склучи
за повеќе или сите пресметковни мерни места на потрошувачите.
(3) Со потпишувањето на договорот од став 1 на
овој член, договорните страни се должни во целост да
ги почитуваат одредбите од овој Правилник, соодветните мрежни правила и Правилата за пазар на електрична енергија.
(4) Договорните страни се должни меѓусебно да се
известуваат во писмена форма за секоја промена на податоците од договорот за снабдување со електрична
енергија и приклучокот (оттуѓување на објект, промена
на корисник, промена на адреса, зголемена едновремена моќност, изменет приклучок итн).
Услови за склучување на договор за користење на
услугите на операторот на пазар на електрична
енергија
Член 9
(1) Снабдувачот, за да ги изврши своите надлежности на начин опишан во член 4 од овој Правилник, се
регистрира кај операторот на пазарот како учесник на
пазарот и го потпишува Договорот за условите и начинот за учество на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична енергија.
(2) Во договорот од став 1 на овој член се утврдуваат правата и обврските на снабдувачот, и правата и
обврските на операторот на пазарот на електрична
енергија.
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(3) Во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија, регистрираниот снабдувач од став 1
на овој член, се стекнува со правото да учествува на
пазарот на билатерални договори (во делот на нерегулирани билатерални договори), на дневен пазар и на
пазарот на прекугранични преносни капацитети, додека за учество на пазарот за системски услуги снабдувачот треба посебно да се регистрира.
(4) Во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија, во договорот од став 1 на овој член
меѓу другото се определува и начинот на кој операторот на пазар ќе му ги наплати своите услуги на снабдувачот.
(5) Содржината на договорот од став 1 е утврдена
во Правилата за пазар на електрична енергија.
Член 10
(1) Договорот за снабдување склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот како и договорите склучени
помеѓу снабдувачот и операторите на мрежата односно
пазарот, за обезбедување на нивните услуги, престануваат во случај на:
- смрт на физичкото лице,
- престанок на правното лице,
- раскин на договорот,
- настанување на други околности кои се услов за
престанок на договорот според одредбите на облигационото право.
III. НАЧИН НА ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА, ФАКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА ЗА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
МРЕЖИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ПАЗАРНИОТ ОПЕРАТОР
Отчитување на мерните уреди
Член 11
(1) Операторот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем е должен да врши мерење на испорачаната електрична енергија на потрошувачите преку мерни уреди кои ги вградува, одржува, контролира
и менува согласно Законот за енергетика, Законот за
метрологија и соодветните мрежни правила.
(2) По правило, пресметковниот период е месечен.
Член 12
(1) Отчитувањето на мерните уреди на потрошувачите приклучени на електропреносниот систем се врши
по пат на далечинско пренесување на измерените податоци за потрошувачката на активна и прекумерно
превземена реактивна електрична енергија како и превземена врвна активна моќност. Контролата на измерените податоци од мерните броила ја вршат овластени
лица на операторот на преносниот систем за електрична енергија.
(2) Овластените лица од став 1 на овој член задолжително треба да поседуваат легитимација издадена и
заверена од страна на операторот на преносниот систем за електрична енергија која на барање на потрошувачот се должни да ја покажат.
(3) Во согласноста за приклучување на преносниот
систем се дадени податоци за инсталациите за контрола на измерените податоци и е дефиниран начинот на
прибавување на податоци преку интерфејсот на системите на потрошувачот и операторот на преносниот систем за електрична енергија.
(4) Отчитувањето на мерните уреди на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем го
вршат овластени лица на операторот на дистрибутивниот систем на електрична енергија. Овластените лица
задолжително треба да поседуваат легитимација издадена и заверена од страна на операторот на електродистрибутивниот систем која на барање на потрошувачот
се должни да ја покажат.
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(5) Отчитувањата на мерните уреди на потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем го вршат
овластени лица на операторот на дистрибутивниот систем на електрична енергија во време од 8:00 часот до
20:00 часот.
(6) Периодот на отчитување на мерните уреди на
потрошувачите приклучени на електропреносниот систем по правило е месечен и се поклопува со календарскиот месец.
(7) Во случај кога периодот на отчитување не се
совпаѓа со пресметковниот период, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да изврши сведување на претходно отчитаните вредности од мерните
уреди во рамките на пресметковниот период. Доколку
постои разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметковните периоди кои се однесуваат за периодот на
отчитување и вредностите кои се резултат од отчитување на мерните уреди, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да изврши порамнување така
што разликата ќе ја пренесе во наредните пресметковни периоди.
(8) Начинот и критериумите за сведување на претходно отчитаните вредности од мерните уреди во рамките на пресметковниот период и порамнување на разликите во наредните пресметковни периоди ги утврдува операторот на електродистрибутивниот систем, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
(9) Операторот на електропреносниот односно електродистрибутивниот систем е должен да ги достави
отчитувањата на мерните уреди до снабдувачот со кој
потрошувачот има склучено договор за снабдување со
електрична енергија или до трговецот кој снабдува потрошувач кој согласно Правилата за пазар на електрична енергија има статус на самостоен учесник на пазарот за електрична енергија.
Член 13
(1) Снабдувачот е должен преку средствата за јавно
информирање и во сметките за електрична енергија да
ги извести потрошувачите за промената на регулираниот дел од цената на електричната енергија пред настапување на примената на новите цени.
(2) Кога датумот на промената на цената на електричната енергија не се поклопува со почетокот на
пресметковниот период снабдувачот постапува на
следниот начин:
1) За потрошувачите приклучени на низок напон
0,4 kV на кои не им се мери моќноста , операторот на
дистрибутивниот систем во договор со снабдувачот им
одредува рок и начин во кој потрошувачите можат да
ги достават отчитувањата на мерните уреди, врз основа
на кое ќе се изврши пресметката за испорачана електрична енергија.
2) За потрошувачите од точка 1 на овој став кои нема да достават отчитувањата на мерниот уред, операторот на дистрибутивниот систем ќе изврши проценка на
испорачаната електрична енергија со примена на линеарна интерполација сразмерно на бројот на денови при
кои важеле претходните цени на електричната енергија
помеѓу две отчитувања на почетокот и на крајот од
пресметковниот период.
Член 14
(1) Потрошувачот има право да присуствува на отчитувањето на мерните уреди.
(2) Доколку операторот на електродистрибутивниот
систем не извршил отчитување на состојбата на мерниот уред за активна електрична енергија на потрошувач
од категоријата на низок напон без вграден мерен уред
за регистрирање на врвната активна моќност, за одреден пресметковен период, операторот на дистрибутив-
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ниот систем може да ги прифати податоците од отчитувањето кои ги извршил потрошувачот од овие категории и му ги доставил на снабдувачот во пишана форма.
(3) Доколку потрошувачот од категоријата на низок
напон од став 2 на овој член, не доставил податоци од
состојбата на мерниот уред, операторот на дистрибутивниот систем ќе изврши проценка на потрошената
електрична енергија, врз основа на состојбата на мерниот уред од претходниот пресметковен период и за
истото ќе ги извести снабдувачот и потрошувачот.
(4) Операторот на електродистрибутивниот систем
е должен за потрошувачите од категоријата на низок
напон од став 2 на овој член да изврши отчитување на
мерните уреди најмалку еднаш во текот на календарска
година.
Член 15
(1) Операторот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем на барање на потрошувачот или
снабдувачот е должен да ги достави отчитаните вредности за мерните податоци кои се однесуват за нив, во
писмена и/или електронска форма.
Пресметка и фактурирање за испорачаната
електрична енергија
Член 16
(1) Снабдувачот е должен да му достави фактура
на потрошувачот согласно на договорот.
(2) Снабдувачот и потрошувачот се договораат наплатата на испорачанта електрична енергија да се врши
на основа на авансна и/или конечна фактура за одделен
пресметковен период.
(3) Освен пресметката и наплатата на надоместите
од став 1 на овој член, снабдувачот може да им ги фактурира на своите потрошувачи и надоместоците за користење на електропреносниот и/или електродистрибутивниот оператор, согласно регулираните тарифи за
пресметковните елементи кои се одобрени и објавени
од Регулаторната комисија за енер¬ге¬ти¬ка согласно
овие Правила, доколку има овластување од соодветниот оператор.
Член 17
(1) Снабдувачот е должен сметката или фактурата
за електрична енергија да ја достави до потрошувачот
во максимален рок од 10 (десет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период.
(2) Потрошувачот од став 1 на овој член е должен
да ја плати сметката или фактурата за електрична енергија во рок не подолг од 20 (дваесет) дена од денот на
завршувањето на пресметковниот период.
(3) Снабдувачот е должен во тековната сметка или
фактура да испрати опомена, обележана на видно место со задебелени црни букви со поголем фонт, до потрошувачот кој не ја платил сметката или фактурата за
претходниот пресметковен период во рок согласно став
2 од овој член, во која се назначува и рокот на плаќање.
(4) Потрошувач кој не добил сметка или фактура за
електрична енергија во рокот од став 1 од овој член,
должен е да побара препис на сметка или фактура за
електрична енергија од снабдувачот.
(5) Снабдувачот му пресметува законска затезнакамата на потрошувач кој задоцнил со плаќањето на сметката или фактурата за електрична енергија согласно
став 2 од овој член.
Член 18
(1) Потрошувачот има право на приговор до снабдувачот за доставената месечна сметка или фактура за
електрична енергија во рок од 15 дена од денот на нејзиното доставување.
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(2) Потрошувачот може делумно или целосно во
писмена форма да приговара на пресметката од доставената сметка или фактура за пресметковниот период,
во однос на потрошената електрична енергија во рокот
од став 1 на овој член, а неспорениот дел е должен да
го плати согласно овие Правила.
(3) Снабдувачот е должен во однос на приговорот
од став 2 на овој член да одговори на потрошувачот во
писмена форма во рок од 15 дена од добивањето на
приговорот.
(4) Ако приговорот од став 2 на овој член е основан, снабдувачот му издава нова сметка или фактура на
потрошувач за истиот пресметковен период.
(5) Потрошувачот е должен сметката или фактурата
за испорачаната електрична енергија издадена согласно
став 4 од овој член да ја плати согласно рокот за плаќање наведен во истата.
Наплата на сметката за испорачаната електрична
енергија
Член 19
(1) Снабдувачот може да врши наплата на испорачаната електрична енергија на потрошувачот со:
1) плаќање со сметка или фактура согласно член 16
од овие Правила; или
2) претплата, авансно плаќање или положување на
паричен депозит, на потрошувачот од категоријата на
низок напон без вградени мерни уреди за регистрирање
на врвната активна моќност.
Член 20
(1) Снабдувачот во соработка со операторот на дистрибутивниот систем е должен писмено да го извести
потрошувачот од категоријата на низок напон без вградени мерачи на моќноста, за намерата за вградување на
броило со претплата (припејд броило), а потрошувачот
е должен да ги подмири неплатените претходни сметки
пред да се потпише договорот за припејд броило.
Член 21
(1) Во случајот кога плаќањето за испорачаната електрична енергија потрошувачот го врши преку авансно
плаќање или положен паричен депозит, пресметката на
износот кој што треба да го плати се врши според просечна потрошувачка на електрична енергија пресметана врз основа на историски податоци.
(2) Во случајот од став 1 на овој член, доколку постои разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметковните периоди за кои е извршено авансно плаќање
или положен паричен депозит и пресметаната сума која е резултат од отчитување на мерните уреди, снабдувачот е должен да изврши порамнување при што разликата ќе ја пренесе во наредниот пресметковен период.
Член 22
(1) Во случај на индиректен потрошувач, снабдувачот врши пресметка и фактурирање за испорачаната
електрична енергија и моќност врз основа на мерењата
извршени од соодветните оператори на мрежата согласно Мрежните правила за пренос односно дистрибуција на електрична енергија.
(2) Во случај на заедничка потрошувачка во колективни згради и трговски центри (заедничко осветлување, скалила, ходници, лифтови, топлотни подстаници,
хидрофори и слична потрошувачка за заеднички потреби), снабдувачот склучува договор за снабдување со
електрична енергија, врши пресметка и фактурирање
на испорачаната електрична енергија и моќност на
правниот субјект назначен како претставник на групата
потрошувачи во еден градежен објект, во постапка согласно закон.
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(3) Во случаите кога електричната енергија и моќност се испорачува на повеќе потрошувачи, а се мери
со еден мерен уред при што е технички невозможно да
се оддели мерењето или пак да се утврди сопственикот
на објектот, снабдувачот има право да склучи договор
за снабдување со електрична енергија, да врши пресметка и фактурирање на испорачаната електрична енергија и моќност на секој потрошувач одделно врз основа
на процентуална распределба на вкупно измерената
електрична енергија и моќност, за која претходно ќе се
согласат сите потрошувачи.
(4) Индиректниот потрошувач не може да се снабдува со електрична енергија на отворен пазар доколку
и директниот потрошувач не се снабдува од истиот
снабдувач. Во тој случај индиректниот потрошувач се
снабдува од истиот снабдувач како и директниот потрошувач.
(5) Индиректниот потрошувач може да се снабдува
со електрична енергија на отворен пазар само во случај
доколку обезбеди независен приклучок на електричната мрежа и се стекне со статус на директен потрошувач.
Член 23
(1) Кај потрошувачите кај кои електричната енергија не се мери на местото на испорака, туку на пониско
напонско ниво од напонското ниво на кое се наоѓа местото на испорака, измерените количини на електрична
енергија се зголемуваат за техничките загуби во водовите и трансформаторите, при што овие односи се уредуваат со договорот за користење на соодветната мрежа или со договорот за снабдување со електрична енергија.
Член 24
(1) За потрошувачите од категоријата на низок напон без вградени уреди за мерење на врвната моќност,
кои имаат двотарифно мерење на потрошената електрична енергија, доколку неисправноста на работењето на вклопниот часовник е од техничка причина и не е
по вина на потрошувачот, пресметката на надоместок
за потрошената електрична енергија ќе се изврши врз
основа на вкупно утврдената потрошувачка на електрична енергија пресметана по цени за пресметковни
елементи утврдени за потрошувачи кои имаат еднотарифно мерење. Оваа одредба важи доколку во договорот за снабдување не е кажано поинаку.
Член 25
(1) Ако операторот на електродистрибутивниот систем при редовна контрола или по известување на потрошувач утврди дека мерната опрема поради технички дефект не ја регистрирала правилно испораката на
електричната енергија и моќност, на потрошувачот ќе
му се наплати според просечна потрошувачка на електрична енергија пресметана врз основа на историски
податоци, пропорционално со времетраењето на дефектот на мерната опрема, а доколку тоа не може да се
утврди ќе се изврши исправка на пресметката на количините на електрична енергија и моќност од номиналниот износ на класа на точност за утврдената грешка.
Исправката на пресметката ќе се изврши за половина
време од последната контрола, но не за повеќе од 6
(шест) месеци.
(2) Во случај на дефект на мерната опрема или ако
при контролата се покаже грешка поголема од номиналната класа на точност, операторот на соодветниот
систем е должен да изврши замена на соодветната мерна опрема кај корисникот во рок од 15 дена од денот на
дознавањето за дефектот, односно утврдувањето на
грешката.
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(3) Операторот на електродистрибутивниот систем
ќе ги применува ставот 1 и ставот 2 од овој член само
во случај кога потрошувачи немаат вградено контролни мерни броила или контролните мерни броила се во
дефект.
(4) Право на приговор за погрешно утврдена константа или погрешно утврдена состојба на мерните
уреди поради погрешно отчитување на целите или децималните места имаат двете договорни страни.
Член 26
(1) При промена на сопственоста на објектот или
издавање на објектот под закуп од страна на сопственикот на трето лице или од корисникот на објектот на
нов корисник (подзакуп), претходниот корисник како
потписник на договорот за снабдување со електрична
енергија, е должен до снабдувачот и до операторот на
соодветниот систем да:
1) поднесе барање за раскинување на договорот за
снабдување;
2) достави докази за промената на сопственоста или
за давањето под закуп;
3) ги подмири сите обврски за потрошената електрична енергија кон снабдувачот до денот на раскинување на договорот за снабдување;
4) достави контакт податоци за новиот корисник;
5) во случај кога сопственикот го издава неговиот
објект под закуп, писмена согласност за склучување на
договор за снабдување со новиот корисник.
(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој
член од страна на корисникот, операторот на соодветниот систем е должен во рок од 8 (осум) дена да:
1) изврши отчитување на броилото;
2) ја прекине испораката на електричната енергија.
Член 27
(1) Во случај на промена на сопственоста на објектот или издавање на објектот под закуп од страна на
сопственикот на трето лице или од корисникот на нов
корисник (подзакуп), новиот корисник како потрошувач на електрична енергија е должен да:
1) поднесе барање за склучување на договорот за
снабдување со снабдувачот;
2) достави докази за промената на сопственоста или
за давањето под закуп до снабдувачот и до операторот
на соодветниот систем;
3) ги подмири сите свои обврски на старото приклучно место со цел да може повторно да биде приклучен на електроенегетскиот систем на новото приклучно
место согласно соодветните мрежни правила за пренос
односно дистрибуција на електрична енергија.
(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој
член од страна на новиот корисник, снабдувачот ќе
склучи договор за снабдување со електрична енергија
со корисникот.
Член 28
(1) Сметките или фактурите за испорачаната електрична енергија до моментот на раскинување на договорот за снабдување со претходниот корисник на објектот, односно до моментот на склучување на договор
за снабдување со електрична енергија со новиот корисник се обврска на претходниот корисник.
Пресметка и фактурирање за испорачаните мрежни
услуги
Член 29
(1) Надоместокот за користење на електропреносниот систем го плаќаат потрошувачите на електрична
енергија во Република Македонија, според објавената
тарифа. Операторот на електропреносниот систем им
го фактурира надоместокот за користење на системот
на:
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1) потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем кои што самостојно настапуваат на
пазарот на електрична енергија;
2) снабдувачите или трговците, кои ги снабдуваат
потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем кои што не настапуваат самостојно на
пазарот на електрична енергија; и
3) операторите на електродистрибутивните системи
за потрошувачите приклучени на електродистрибутивните системи.
(2) Надоместокот за користењето на дистрибутивниот систем го плаќаат потрошувачите на електрична
енергија приклучени на дистрибутивната мрежа. Операторот на дистрибутивниот систем на потрошувачите
приклучени на електродистрибутивниот систем им го
фактурира (пресметува) надоместокот за користење на
електродистрибутивниот систем, како и надоместокот
за користење на електропреносниот систем според објавените тарифи.
(3) По исклучок од став 1 и 2 од овој член, доколку снабдувачот, согласно Законот за енергетика, склучил договор со соодветниот оператор на дистрибутивен систем, може на своите потрошувачи да им фактурира и за надоместоците за користење на преносниот
и/или дистрибутивен систем. Фактурирањето се врши
врз основа на мерењата извршени од соодветниот оператор на систем за потрошената активна и/или реактивна енергија односно врвна активна моќност.
Член 30
(1) Снабдувачот е должен во сметката или фактурата за испорачаната електрична енергија на соодветниот
потрошувач, во зависност од категоријата на која припаѓа потрошувачот, да го наведе процентуалното учество на сите трошоци на годишно ниво во просечната
цена на електричната енергија и тоа:
- трошокот (односно просечната цена) на набавената електрична енергија од земјата и странство;
- трошокот за користење на преносниот систем, доколку е тоа обврска на снабдувачот;
- трошокот за користење на дистрибутивниот систем, доколку е тоа обврска на снабдувачот;
- трошокот за услугите на операторот на пазарот на
електрична енергија;
- трошокот за купување на електрична енергија од
повластени производители на електрична енергија;
- трошоци на снабдувачот.
IV. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ НА НАМАЛЕНА ИСПОРАКА
ИЛИ ПРЕКИН
Член 31
(1) Операторот на соодветниот систем за електрична енергија и снабдувачот се должни да обезбедат ниво
на квалитет на електрична енергија и услугите за снабдување со електрична енергија согласно Мрежните
правила за пренос/дистрибуција на електричната енергија (во однос на техничкиот кавалитет на електричната енергија) односно овој Правилник (во однос на квалитетот на услугите во снабдувањето со електрична
енергија).
(2) Доколку квалитетот на испорачаната електрична
енергија на потрошувачот и комерцијални услуги на
снабдувачот се со понизок квалитет од стандардниот
(гранични величини) утврден во законските акти наведени во став 1 на овој член потрошувачот има право на
надоместок на штетата која настанала на неговата електрична инсталација и/или електрични постројки.
(3) Потрошувачот има право на надокнада на штетата која настанала на неговата електрична инсталацијаи/или неговите електрични постројки или во производниот процес и доколку штетата е предизвикана по-
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ради грешка на сооветниот оператор на мрежата. Надоместокот на штета се утврдува согласно Законот за облигациони односи.
(4) Во мрежните правила за пренос и дистрибуција
освен критериумите за квалитетот на електричната
енергија и стандардите на електричните величини, се
утврдени и граничните вредности на електричните величини, траење на ограниченото снабдување со електрична енергија и траење на прекините во снабдувањето над кои потрошувачот може да бара надоместок
на штетата во случаите опишани во ставовите 2 и 3 на
овој член.
V. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ГАРАНЦИИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА ПОТРОШЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 32
(1) Испораката на електрична енергија не смее да
се прекине поради неплаќање на сметките, односно фактурите во рок утврден со одредбите од овој Правилник, на корисниците на електрична енергија кои имаат
објекти и инсталации, на кои со прекинот би се довеле
во опасност животот на луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како и објектите кои се од посебна
важност за одвивање на нормалниот живот на граѓаните, како што се:
1) Болници, клиники, специјални здравствени установи (станици за итна помош и друга итна интервенција, стационари, заводи за трансфузија на крв – земање и
преработка на крв, центри за дијализа, здравствени домови);
2) Објекти за водоснабдување (за снабдување со
питка вода) и објекти за фекално одводување (за производство, пречистување и транспорт на вода за функционирање на канализационата мрежа) на јавните претпријатија;
3) Објектите и средствата во јавниот сообраќај (аеродроми, железнички станици и станица за сигнализација во јавниот сообраќај);
4) Хидрометеролошки и сеизмолошки заводи; и
5) Детски градинки.
(2) Со договорот за снабдување на потрошувачите
чии објекти се наведени во став 1 на овој член се утврдуваат инструментите и начинот на доставување за
обезбедувањето на плаќањето за превземената електрична енергија во тие објекти (авалирана меница,
банкарска гаранција и други инструменти на плаќање
прифатени од снабдувачот, односно од операторот на
дистрибутивниот систем).
(3) На објектите на потрошувачите наведени во
став 1 од овој член, операторот на електродистрибутивниот систем на барање на снабдувач, може да им ја
прекине испораката на електричната енергија поради
неплаќање на сметките, односно фактурите за тие објекти, доколку потрошувачот не обезбеди соодветни гаранции дефинирани со став 2 на овој член во рок не подолг од 45 дена од денот на настанување на обврската
за плаќање на фактурата или сметката.
(4) Корисниците од став 1 на овој член се должни
како гаранција за плаќање на сметките за потрошена
електрична енергија, на снабдувачот да му предадат
банкарска гаранција на износ на просечната месечна
потрошувачка на електрична енергија во претходната
година, за два месеци однапред.
Член 33
(1) За објектите од член 32 од овој Правилник,
правното лице како потрошувач на електрична енергија, е должен да обезбеди, инсталира и одржува во
функционална состојба соодветен дизел агрегат за производство на електрична енергија согласно потребите
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од моќност и електрична енергија на тие објекти, во
случај кога снабдувачот да не може да го изврши снабдувањето поради виша сила.
Член 34
(1) Ограничувањето на испораката на електрична
енергија се врши во согласност со закон, соодветните
мрежни правила и други прописи.
(2) Операторот на соодветниот систем не е одговорен за можните штети кај потрошувачот кои би настанале поради ограничувањето на испораката на електрична енергија од став 1 на овој член.
VI. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРОМЕНА НА СНАБДУВАЧОТ ПО ИЗБОР НА ПОТРОШУВАЧОТ И ПРАВО НА
КОРИСНИКОТ БЕЗ НАДОМЕСТОК ДА ГО ПРОМЕНИ
СНАБДУВАЧОТ
Член 35
(1) Потрошувачот има право да го промени својот
снабдувач без надоместок, во согласност со овие Правила.
(2) Потрошувачот кој одлучил да го промени својот
Снабдувач поднесува писмено барање за склучување
на Договор за снабдување/купопродажба на електрична енергија до новиот снабдувач, кој , доставува понуда до потрошувачот заедно со предлог Договор за
снабдување/купопродажба со електрична енергија.
(3) По исклучок од став 1 индиректен потрошувач
нема право да поднесе барање за промена на снабдувач.
(4) По исклучок од став 1 доколку некој потрошувач има заостанат долг за електрична енергија по однос
на обврските кон снабдувачот, соодветните оператори
на мрежата или пазарниот оператор не може да по користи правото за промена на снабдувач.
(5) Други правни причини.
Член 36
(1) Доколку Потрошувачот има намера да склучи
Договор за снабдување/купопродажба на електрична
енергија, Новиот Снабдувач е должен до операторот на
соодветниот систем да поднесе Барање за промена на
снабдувач, пополнето и заверено од страна на Потрошувачот и Новиот Снабдувач, најдоцна 45 дена пред
бараниот ден за промена на снабдувачот.
(2) Заедно со Барањата од став (1) на овој член, Новиот Снабудвач е должен до операторот на соодветниот систем да достави Листа на потрошувачи за кои има
поднесено Барање за промена на снабдувач во претходните (7) седум дена.
(3) Формата и содржината на Барањето и Листата
од став (1) и (2) на овој член ја утврдува ОЕПС, односно ОДС. ОЕПС и ОДС се должни да изготват обрасци
на Барањето за промена на снабдувач и на Листата на
потрошувачи со кои има поднесено Барање за промена
на снабдувач и истите да ги објават на нивните интеренет страници.
(4) По добивањето на Листата од став (2) од овој
член, операторот на соодветниот систем е должен во
рок од 5 работни дена да ги провери податоците за потрошувачите, при што:
1) доколку податоците од листата се совпаѓаат со
податоците на операторот на соодветниот систем за односните потрошувачи, ОЕПС, односно ОДС, писмено
го известува Новиот Снабдувач дека податоците се
совпаѓаат и истовремено писмено ги известува Старите
Снабдувачи дека е покрената постапка за промена на
снабдувач;
2) доколку податоците од листата не се совпаѓаат
со податоците на операторот на соодветниот систем,
ОЕПС, односно ОДС, писмено го известува Новиот
Снабдувач дека е потребно да достави нова листа со
ажурирани податоци за односните потрошувачи.
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Член 37
(1) Откако ќе го добие известувањето од Член 36
став 4 точка 1, Стариот Снабдувач има право, во рок од
15 дена, да достави приговор на престанувањето на договорниот однос со потрошувачот во писмена форма
информација до операторот на соодветниот систем за
ненаплатени побарувања доколку постојат. По приемот
на приговорот од страна на Стариот Снабдувач, операторот на соодветниот систем е должен во рок од 5 работни дена истиот да го препрати до Новиот Снабдувач.
(2) Откако ќе го добие приговорот од став (1) на
овој член, Новиот Снабдувач може да одлучи:
1) да го прифати приговорот да го извести Потрошувачот дека нема да стапи во договорни односи со
него поради причини наведени во член 35 став 3 и 4 и
5.
2) да не го прифати приговорот поради причини наведени во член 35 став 3, 4 и 5 да го извести операторот на соодветниот систем дека и покрај информацијата од Стариот Снабдувач, ќе стапи во договорни односи со Потрошувачот;
(3) Во случајот опишан во став (2) точка 2) од овој
член, ОЕПС, односно ОДС ќе го евидентира договорниот однос меѓу Новиот Снабдувач и Потрошувачот,
додека стариот снабдувач има право да побара заштита
на своите права пред надлежен суд.
Член 38
(1) ОЕПС, односно ОДС е должен да ја прекине постапката за промена на снабдувач и за истото да го извести Новиот Снабдувач, доколку:
1) потрошувачот има неплатени обврски за испорачана електрична енергија кон Стариот Снабдувач,
2) потрошувачот има неплатени обврски за услуга
за користење на мрежа кон операторот на соодветниот
систем, како и услуги од операторот за пазар на електрична енергија
3) потрошувачот има статус на индиректен потрошувач
(2) Откако потрошувачот ќе ги подмири обврските
од точка 1) и 2) од став (1) на овој член, односно откако го замени статусот на индиректен потрошувач со
статус на директен потрошувач, тој има право да побара отпочнување на нова постапка за промена на снабдувач во согласност со овие Правила.
Член 39
(1) На барање на Новиот Снабдувач, а откако ќе се
утврди дека не постојат пречки за спроведување на постапката за промена на снабдувач согласно овие Правила, операторот на соодветниот систем до Новиот
Снабдувач ќе ги достави следните податоци:
1) име, адреса, точка на испорака и точка на мерење
на испорачаната електрична енергија,
2) карактеристики на мерните уреди на потрошувачот
3) историски податоци за количини на превземена
енергија по месеци за период од 12 месеци
4) крива на оптоварување, при што:
- за потрошувачите кои се опремени со пресметковни броила со можност за часовно и далечинско отчитување се доставува измерена крива на оптоварување за
претходниот месец,
- за потрошувачите кои не се опремени со пресметковни броила со можност за часовно и далечинско отчитување се доставува стандардна крива на оптоварување, согласно категоријата на односниот потрошувач
Член 40
(1) Потрошувачот може да го промени снабдувачот
само со денот на завршувањето односно почетокот на
пресметковниот период.
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(2) Со денот на промена на снабдувачот и примена
на новиот договор за снабдување со електрична енергија, стариот снабдувач нема повеќе право на увид на
мерните податоци на потрошувачот.

2) сигурност/континуитет во испораката на електрична енергија; и
3) квалитет на комерцијалните услуги што ги нуди
снабдувачот.

Член 41
(1) Во случај кога Договорот за снабдување/купопродажба престанал да важи со истекот на рокот за кој
е склучен, а Потрошувачот и Снабдувачот не се согласат за продолжување на важноста на Договорот или
склучување на нов Договор за купопродажба на електрична енергија, Снабдувачот е должен во рок од 60
дена пред истекот на рокот на важење на Договорт, да
достави до операторот на соодветниот систем писмено
известување за престанок на договорниот однос со односниот потрошувач.
(2) Во случај на престанок на Договор за снабдување/купопродажба на електрична енергија согласно став
(1) на овој члeн, Потрошувачот е должен да го промени
својот Снабдувач во согласност со овие Правила.
(3) Доколку Потрошувачот не успее да го промени
Снабдувачот до истекот на рокот на важење на Договорот согласно став (1) на овој член, операторот на соодветниот систем е должен да го исклучи од мрежа, се до
реализација на промената на снабдувач согласно овие
Правила.

Квалитет на електрична енергија

Член 42
(1) Во случај кога потрошувач од категориите домаќинства и мали потрошувачи кој се стекнал со својство
на квалификуван потрошувач, не го користи правото
на квалификуван потрошувач да одбере снабдувач на
отворениот пазар на електрична енергија, ќе се смета
дека потрошувачот има воспоставено кориснички однос со Снабдувачот во краен случај со електрична
енергија и ќе биде снабдуван со електрична енергија во
согласност со Правилата за снабдување во краен случај
со електрична енергија.
(2) Потрошувачите од категоријата домаќинства и
мали потрошувачи кои се снабдуваат од страна на
Снабдувачот во краен случај можат да одберат да бидат снабдувани од друг снабдувач на електрична енергија по пазарни услови еднаш годишно и тоа единствено на почеток на календарска година.
(3) За остварување на правото за промена на снабдувач, потрошувачите од став (1) и (2) на овој член, односно нивните Нови Снабдувачи се должни да ја отпочнат постапката за промена на снабдувач најдоцна
до 15 Септември од тековната година, за имплементирање на промената на снабдувач од 01 Јануари во наредната година.
(4) Квалификуваниот потрошувач од категориите
домаќинства и мали потрошувачи на кого престанал да
му важи Договорот за снабдување/купопродажба на
електрична енергија со Снабдувач на отворен пазар на
електрична енергија, а притоа не извршил промена на
снабдувачот во согласност со овие Правила, ќе се смета дека Потрошувачот има воспоставено кориснички
однос со Снабдувачот во краен случај со електрична
енергија и ќе биде снабдуван со електрична енергија во
согласност со Правилата за снабдување во краен случај
со електрична енергија.
VII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (ТЕХНИЧКИ КВАЛИТЕТ) И КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ (КОМЕРЦИЈАЛЕН КВАЛИТЕТ)
Член 43
(1) Под квалитетна испорака на електрична енергија се подразбира исполнување на стандарди и критериуми кои се однесуваат на:
1) квалитет на номиналниот напон на напојување;

Член 44
(1) Општ стандард за квалитет на номиналниот напон, преставува обезбедување на номинални вредности
на напонот по напонско ниво во точките на напојување
и дозволени отстапувања од номиналните вредности на
напонот по напонско ниво.
(2) Во нормални погонски услови, дозволени отстапувања од номиналните вредности на напонот по напонско ниво се утврдени во Мрежните правила за пренос на електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
(3) Контролата на квалитетот на електричната
енергија во електродистрибутивниот систем се врши во
редовна постапка како и на барање на потрошувачите
согласно Правилникот за начинот на вршење на контрола на квалитетот на електричната енергија во електродистрибутивниот систем.
Сигурност/континуитет во испораката
на електрична енергија
Член 45
(1) Операторот на преносната мрежа и операторот
на дистрибутивниот систем се должни:
1) да водат евиденција за сите прекини во испораката на електричната енергија и да формираат соодветна
база на податоци;
2) да водат евиденција за индикаторите на квалитетот во снабдувањето (квалитет на напонот и континуитет во испораката) и да формираат соодветна база на
податоци.
(2) Податоците од став 1 на овој член систематски
се собират и обработуваат согласно одредбите за квалитетот на електричната енергија во Мрежните правила за пренос односно дистрибуција на електрична енергија.
(3) Операторите на пренос/дистрибуција на електрична енергија мораат да гарантираат испорака на
електрична енергија согласно критериумите за оценка
на квалитетот на електричната енергија и утврдените
стандарди во Мрежните правила за пренос/дистрибуција на електрична енергија.
Член 46
(1) Показатели на сигурноста во снабдувањето со
електрична енергија се вкупниот број на сите прекини
и времето на траење на сите прекини во напојувањето
со електрична енергија на едно пресметковно мерно
место во една календарска година. По воведувањето на
системите за собирање, обработка и складирање на податоците за пореметувањата во снабдувањето со електрична енергија во соодветните мрежни правила ќе се
утврди:
- Дозволениот вкупен број на сите прекини во снабдувањето со електрична енергија;
- Дозволеното вкупно време на траење на прекините во снабдувањето со електрична енергија;
(2) Одредбите на ставот 1 важат само за прекините
подолги од 3 (три) минути;
(3) Дозволениот број на на сите прекини и вкупното време на траење на прекините од ставот 1 на овој
член не се однесуваат на прекините кои се предизвикани од виша сила, согласно закон, односно прекини и
намалена испорака поради прогласена електроенергетска кризна состојба согласно уредба на владата.
Одредбите од ставот 1 на овој член не се однесуват и за
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прекини настанати поради дејства предизвикани од
страна на корисници на мрежата и трети лица, најавени
прекини поради причини наведени во член 55 на овој
Правилник како и прекини настанати како последица
на делувањето на подфреквентната заштита.
(4) Работите на мрежата кои се претходно најавени
од член 55 на овој Правилник, треба да бидат така планирани што кумулативниот износ на вкупниот годишен број на прекини како и кумулативното време на
вкупните годишни траења на прекините во задните пет
години не смеат да надминат пет годишни вредности
утврдени во став 1 на овој член.
(5) Во прекините на едно пресметковно мерно место не се калкулираат прекини кои настанале поради
исклучувања заради спроведување на постапка за утврдување кои делови од мрежата се во дефект.
(6) За прекините во напојувањето на делови на мрежата кои не се под директна автоматска контрола на
операторите на мрежата потрошувачот е должен веднаш по настанувањето на прекинот да го извести електропреносниот/ електродистрибутивниот оператор.
(7) Времето на траење на прекинот се смета од моментот на пријавата на прекинот во снабдувањето со
електрична енергија.
Квалитет на комерцијалните услуги што ги нуди
снабдувачот
Член 47
(1) Снабдувачот е должен да формира служба за
пресметка и наплата на електричната енергија, како и
служба за прием и обработка на приговорите во однос
на сметките и наплатата на истите.
(2) Снабдувачот е должен податоците што ги собира службата за пресметка и наплата од став 1, автоматски да ги обработува и да формира архива со хронолошки преглед на наплата на услугите за секој потрошувач.
Член 48
(1) Снабдувачот е должен да води евиденција и да
формира база на податоци за индикаторите на квалитет
на комерцијалните услуги, да врши анализа на квалитетот на услугите и резултатите од истата да ги објави на
својата веб страница.
(2) Податоците од став 1 на овој член автоматски
(софтверски) се собират и обработуваат согласно Критериумите за комерцијален квалитет на услугите во
снабдувањето со електрична енергија дадени во Прилог 1 на овој Правилник.
Член 49
(1) Снабдувачот е должен во сметката за електрична енергија односно во прилогот на сметката или во
промоциските материјали кои се доставуваат на потрошувачот, да наведе барем еднаш годишно податоци за:
1) Начинот на користење на електричната енергија
заради поттикнување и насочување на потрошувачите
кон поефективно и порационално користење на електричната енергија; и
2) Влијанието на постројките за производство на
електрична енергија што ја користат потрошувачите,
на загадувањето на животната средина;
(2) Потрошувачот има право на приговор до снабдувачов во врска со неговата работа, во рок од 30 дена
од денот на настанувањето на причината за поднесување на приговорот, доколку тој не работи според условите пропишани во овие Правила;
(3) Потрошувачот го поднесува приговорот од став
1 на овој член до снабдувачот;
(4) Снабдувачот треба да одговори на приговорот
од став 2 на овој член во рок од 15 дена од денот на доставување на приговорот;
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VIII. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ И НАЧИН НА ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈА СО ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ
ШТО ГИ ОБЕЗБДУВА СНАБДУВАЧОТ
Организациска поставеност на снабдувачот и служби за информирање, подршка и автоматска обработка на податоци
Член 50
(1) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за
грижа, поддршка и советување на потрошувачите како
и за давање на информации за нивните права и обврски
кон снабдувачот и кон операторите на мрежата;
(2) Во рамките на службата од став 1 на овој член
снабдувачот е должен да формира повикувачки центар,
како и соодветна веб страна на која потрошувачите ќе
можат да ги добијат известувањата и услугите од став
1, како и да достават известување за прекините во
снабдувањето со електрична енергија кои понатака
снабдувачот ќе ги проследи до соодветниот оператор
на мрежата, односно до неговите контролни електроенергетски центри кои оперират со поедини делови од
преносната/дистрибутивната мрежа;
(3) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за
автоматска обработка на податоците од сметките за
електрична енергија и електронска архива на сметките
за електрична енeргија;
(4) Снабдувачот е должен да овозможи потрошувачот да може да ги провери своите плаќања кон снабдувачот директно во просториите на Снабдувачот како и
да добие писмен извод од листата на платени и неплатени сметки; и
(5) Снабдувачот е должен да обезбеди потрошувачот да може по електронски пат со интернет врска да
ја проверува состојбата со наплатата на сметките за
електрична енергија, како и други информации кои
согласно овие правила треба да ги обезбеди за потрошувачот на електрична енергија.
X. НАЧИН И ПОСТАПКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И
РАЗМЕНА НА НА ИНФОРМАЦИИ МЕЃУ СНАБДУВАЧОТ И ОПЕРАТОРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ СИСТЕМИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ КВАЛИТЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА
Обврска на снабдувачот за воспоставување на соодветна комуникација со операторите на соодветнитe
мрежни системи
Член 51
(1) Снабдувачот и операторите на соодветните
мрежни системи се должни да комуницираат и разменуваат податоци и информации заради обезбедување
на пропишаниот квалитет на испорачаната електрична
енергија и услугите што ги обезбедуваат операторите.
(2) Снабдувачот и операторот на соодветниот мрежен систем се должни да изготват Протокол за комуникација и размена на податоци и информации во согласност со овие Правила.
(3) Протоколот од став 2 на овој член, особено содржи:
1) известување за планирани прекини во траење поголемо од 1 час,
2) време на реализација на планирани прекини,
3) прекин на превземање и испорака на електрична
енергија на потрошувачи по барање на снабдувачот,
4) комуникација и размена на податоци и информации во услови на виша сила,
5) доставување на податоци од отчитувањето на
броилата
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Известување за планирани прекини
Член 52
(1) Операторот на соодветниот систем има право,
по предходно известување да ја прекине испораката на
електричната енергија на потрошувачите во следните
случаи:
1) Вршење на редовни или вонредни прегледи и
одржување на мрежата;
2) Вршење на испитување или контролни мерења;
3) Одржување и/или испитување на мерната опрема;
4) Реконструкција и проширување на мрежата, уредите и инсталациите;
5) Приклучување на нови корисници на мрежа.
(2) Долгорочните и оперативните планови за прекините од став 1 и нивното траење се предмет на известувања и координација на дејствувањето што операторите на соодветните системи се должни да ги доставуваат
до снабдувачот.
Член 53
(1) Краткотрајни планирани прекини во делови од
електродистрибутивната мрежа, заради прегрупирање
на оптоварување, обезбедување на место на работа и
други манипулации, со цел да се обезбеди оптимален
режим на дистрибутивната мрежа, не се предмет на информирање на снабдувачот.
(2) Краткотрајните планирани прекини од став (1)
на овој член операторот на електродистрибутивната
мрежа ги прави во време кога оптоварувањето во електродистрибутивната мрежа е најмало, со цел помал
број на потрошувачи да бидат засегнати со прекинот.
(3) Со одредени потрошувачи, во зависност од планираните активности и своите расположливи капацитети, операторот на електропреносната мрежа го договара времето за прекин во испораката на електрична
енергија по претходен договор со снабдувачот околу
типот и времето на прекинот.
Член 54
(1) Во процесот на планирање, организација и реализација на планираните прекини во преносната/дистрибутивната мрежа, операторите на соодветните системи и снабдувачот се должни да разменуваат податоци и информации, со цел времето на прекин на испораката на електрична енергија да биде одредено во најповолен термин за корисниците на дистрибутивната мрежа.
(2) Информациите од став (1) на овој член особено
содржат:
1) датум;
2) време на започнување на прекинот;
3) планирано времетраење на прекинот;
4) реон кој е опфатен со прекинот;
Член 55
(1) Операторот на соодветниот систем за планираните долготајни прекини во преносната/дистрибутивната мрежа е должен да го извести снабдувачот најмалку 24 часа пред почетокот на планираниот прекин.
(2) Информацијата за планираните прекини операторот на соодветниот систем ја доставува до снабдувачот, по факс и/или електронска пошта.
(3) Информацијата од став 2 на овој член операторот на соодветниот систем ја објавуваат на нивната веб
страна.
Член 56
(1) Операторот на соодветниот систем настојува
планираните прекини во делови од преносната/дистрибутивната мрежа да бидат со што е можно пократко
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времетраење, а истоовремено да бидат обезбедени услови за сигурна и безбедна реализација на планираниот
прекин.
(2) Операторот на соодветниот систем е должен да
обезбеди услови за исклучување на што е можно помал
реон, во зависност од можностите на преносната и дистрибутивната мрежа.
Размена на податоци и информации при редовно
отчитување на броила
Член 57
(1) Операторот на соодветниот систем врши мерење на испорачаната електрична енергија на потрошувачи и снабдувачот преку мерни уреди кои ги вградува,
одржува, контролира и менува согласно Законот за
енергетика, Законот за метрологија и Мрежните правила за пренос/дистрибуција на електрична енергија.
(2) Операторот на соодветниот систем е одговорен
за управување со собраните мерни податоци.
(3) Управувањето со мерни податоци подразбира:
1) обработка на мерните податоци во форма за
пресметка;
2) проценка и замена на мерните податоци;
3) архивирање и чување на мерните податоци во база на мерни податоци;
Член 58
(1) Операторот на соодветниот систем ги доставува
мерните податоци до снабдувачот во форма и на начин
утврден од страна на операторот на соодветниот систем.
Член 59
(1) За мерните уреди каде ОДС не извршил очитување, а за истите потрошувачот доставил измерени податоци во писмена форма до снабдувачот, истиот е
должен да ги достави добиените мерни податоци до
ОДС.
Размена на податоци и информации при отчитување
на броила по барање на снабдувач
Член 60
(1) Снабдувачот има право да побара од операторот
на соодветниот систем да изврши отчитување на мерните уреди на потрошувачите во случај на:
1) приговор на сметка или фактура за потрошена
електрична енергија од потрошувач кој се однесува на
мерните податоци;
2) раскинување на Договор за снабдување со електрична енергија;
3) промена на сопственоста на објектот или при давање под закуп од страна на сопственикот на трето лице;
(2) Во случаите од став (1) снабдувачот е должен до
операторот на соодветниот систем да достави барање
за отчитување на мерниот уред (во понатамошниот
текст: Барање за отчитување), на образец БПО.
(3) Операторот на соодветниот систем во рок не подолг од 8 дена од добивање на барањето од став (1)
треба да изврши отчитување на мерните уреди и мерните податоци да ги достави до снабдувачот.
Комуникација и размена на податоци и информации
при прекин на испораката на електрична енергија
на потрошувачите
Член 61
(1) Во случај на непланиран прекин во испорака на
електрична енергија подолг од 8 часа операторот на соодветниот систем е должен да го извести снабдувачот
најмногу 24 часа од настанувањето на непланираниот
прекин.
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(2) Известувањето од став (1) особено содржи:
1) датум на настанување на прекинот;
2) време на започнување на прекинот;
3) времетраење на прекинот;
4) причина за настанување на прекинот;
5) реон кој е опфатен со прекинот;
Член 62
(1) Операторот на соодветниот систем има право да
ја прекине испораката на електричната енергија на потрошувачите во случај:
1) на утврдување на неовластено користење на електричната енергија согласно соодветните Мрежни правила;
2) ако користењето на објектите, уредите и инсталациите на корисникот претставуваат непосредна опасност за животот и здравјето на луѓето и имотот;
3) во други случаи утврдени со соодветните Мрежни правила;
(2) За прекинувањето на испораката на електричната енергија од став (1), операторот на соодветниот сист
треба писмено да го извести снабдувачот во пропишана форма најкасно 24 часа по извршеното исклучување.
Прекин на испораката на електрична енергија на
потрошувачите по барање на снабдувачот
Член 63
(1) Снабдувачот има право да побара операторот на
соодветниот систем да ја прекине испораката на електрична енергија на потрошувачите во случај на:
1) неплаќање на доставената сметка или фактура за
потрошена електрична енергија по истекување на пропишаниот рок за плаќање;
2) раскинување на Договорот за снабдување со електрична енергија;
3) потрошувачот не склучи договор за снабдување
со електрична енергија согласно Правилата за снабдување на потрошувачи со електрична енергија;
Член 64
(1) За реализација на прекините на испорака на електрична енергија, најмалку 3 дена пред истекот на секој календарски месец, снабдувачот до операторот на
соодветниот систем доставува листа на потрошувачи
на кои треба да им биде прекината испораката во месецот кој следи.
(2) Операторот на соодветниот систем во согласност со своите расположливи капацитети за реализација на прикини на испорака на електрична енергија и повторно приклучување врши реализација на прекини на
испорака на електрична енергија содржани во листата
од став (1).
Член 65
(1) Во случај кога причината за прекин на испорака
на електрична енергија на потрошувачот престанала да
важи, снабдувачот го известува операторот на соодветниот систем за негово повторно приклучување на мрежа.
(2) Пред приклучувањето од став (1) на овој член да
биде извршено, потрошувач е должен да го плати надоместокот за повторно приклучување на соодветниот
систем.
Комуникација и размена на податоци и информации во
услови на виша сила
Член 66
(1) Операторот на соодветниот систем има право да
ја намали, ограничи или прекине испораката на електричната енергија на тарифните потрошувачи, за времетраењето на вишата сила и за време на санирањето
на последиците од вишата сила.
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(2) Во услови на виша сила операторот на соодветниот систем треба да го информира снабдувачот за
прекините во напојувањето со електрична енергија, реоните кои се опфатени, за проценетото времетраење на
планираните прекини, за времетраењето на прекините
заради појава на дефекти во делови од дистрибутивната мрежа, предизвикани од Виша сила, како и за други
корисни информации, кои му се неопходни на снабдувачот, за негова комуникација со потрошувачите.
(3) Начинот на комуникација и размена на информации и податоци помеѓу двете страни во услови на
виша сила може да биде преку електронска пошта или
факс.
X. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПРЕНОСНИОТ ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО
СЛУЧАЈ КОГА НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБВРСКИТЕ
УТВРДЕНИ СО ЗАКОН, ПРОПИС И ДОГОВОР
Услови за исклучување на потрошувач од мрежа
Член 67
(1) Согласно Законот за енергетика:
1) По барање на снабдувач, операторот на електропреносниот односно електродистрибутивниот систем
може да исклучи потрошувач од соодветниот систем во
постапка утврдена со овие Правила за снабдување; и
2) По барање на снабдувач, операторот на електропреносниот односно електродистрибутивниот систем
може да исклучи потрошувач од соодветниот систем
доколку нема склучен договор за снабдување (освен по
исклучок согласно член 5 став 5 од овие правила или
доколку договорот за снабдување престанал или бил
раскинат).
Постапка за исклучување на потрошувач по барање
на снабдувачот
Член 68
(1) Операторот на соодветниот систем е должен по
барање на снабдувачот, да ја прекине испораката на
електричната енергија на пресметковното мерно место
поради неплаќање на доставена сметка или фактура,
ако потрошувачот, не ја платил сметката или фактурата
по истекувањето на рокот од опомената,согласно член
17 став 3 од овие правила.
(2) Потрошувачот на кој му е прекината испораката
на електричната енергија поради неплатена сметка или
фактура е должен да ги плати трошоците за повторно
приклучување.
Член 69
(1) Доколку потрошувачот од член 20 од овие правила, во рок од 15 дена од доставување на барањето за
промена на одредбите на договорот за снабдување не
го потпише договорот, операторот на дистрибутивниот
систем, по барање на снабдувачот, има право да му ја
прекине испораката на електрична енергија.
Постапка за исклучување на потрошувач поради
раскин односно прекин на договорот за снабдување
Член 70
(1) Потрошувач, може во писмена форма да поднесе барање до снабдувачот за раскинување на договорот
за снабдување, со отказен рок од 45 дена.
(2) По добивањето на барањето за раскинување на
договорот за снабдување со електрична енергија, снабдувачот е должен врз основа на отчитување на броилото за електрична енергија на потрошувачот да му достави фактура за сите парични обврски согласно договорот.
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(3) Ако потрошувачот не изврши откажување на договорот согласно став 1 на овој член и/или не овозможи отчитување на броилото, поради што снабдувачот
не може да достави фактура, е должен да ја плати целата електрична енергија до денот на отчитување на броилото.
Член 71
(1) Снабдувачот може да го раскине договорот за
снабдување со електрична енергија на потрошувачот,
во следните случаи:
1) ако потрошувачот дал неточни или нецелосни
податоци кои оневозможуваат редовно исполнување на
договорните обврски, или кога предметните податоци
не бидат исправени во бараниот рок;
2) ако потрошувачот не ги отстрани причините поради кои му е прекинато снабдувањето со електрична
енергија во рок од 90 дена од денот на прекинувањето
во снабдувањето со електрична енергија;
(2) Најмалку 3 дена пред раскинување на договорот од став 1 на овој член снабдувачот е должен за раскинувањето на договорот со потрошувачот да го извести операторот на соодветниот систем и да поднесе барање за исклучување на потрошувачот.
Член 72
(1) Договорот за користење на преносната или дистрибутивната мрежа престанува да важи во следните
случаи:
1) поради престанок на постоење на правното лице;
2) поради промена на сопственоста на објектот или
издавање на објектот под закуп; и
3) поради настанување на други околности за престанување на договорот и неисполнување на одредбите
од договорот.
(2) Доколку, од било која причина, со другото правно лице кое го користи или управува објектот не е
можно да се склучи нов договор за користење на преносната или дистрибутивната мрежа, операторот на соодветниот систем може да склучи договор на одредено
време со правното лице, за користење на мрежата доколку до денот на склучување на договорот се подмирени сите финансиски обврски за тоа мерно место.
(3) Ако во случаите од став 3 на овој член, не се
склучи договор во рок од 90 дена од престанок на постоење на правното лице, пресметковното мерно место
може да се исклучи.
(4) Новиот корисник е должен да склучи нов договор за користење на преносната или дистрибутивната
мрежа.
Член 73
(1) Квалификуваниот потрошувач го губи статусот
на потрошувач приклучен на мрежа, доколку на исклучено пресметковно мерно место поради престанување
на договорот за снабдување со електрична енергија,
потрошувачот во рок од 1 година не склучи нов договор за снабдување со електрична енергија, при што
приклучокот на местото на спојување со соодветната
мрежа може да се демонтира.
XI. НАЧИН, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ОД СНАБДУВАЧОТ ДО РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Обврска на снабдувачот за доставување извештаи
до Регулаторната комисија за енергетика
Член 74
(1) Снабдувачот е должен да доставува до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во
определен рок, информации и извештаи за своите
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трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија.
(2) Снабдувачот е должен да доставува до Регулаторната комисија за енергетика, во рок определен во
лиценцата, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република
Македонија.
(3) Снабдувачот е должен да го достави до Регулаторната комисија за енергетика образецот за Договор
за снабдување кој ќе биде понуден на потрошувачите,
заради разгледување и одобрување на истиот.
ХII. НЕОПХОДНИ ИНФОРМАЦИИ КОИ СНАБДУВАЧОТ ИМ ГИ ОБЕЗБЕДУВА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРЕКУ СМЕТКИТЕ КАКО И ПРЕКУ ЈАВНО ДОСТАПНИТЕ
МЕДИУМИ
Општи информации во фактурата која снабдувачот
ја фактурира на потрошувачот
Член 75
(1) Информации за идентификација на снабдувач,
потрошувач, идентификација на местото на мерење/
испорака и начинот на отчитување:
1) Снабдувач (Име на правното лице, Адреса);
2) Потрошувач (Име и презиме на физичкото лице,
име на правното лице, Адреса);
3) Контролен центар на опeратор/снабдувач, кориснички број на потрошувач/ мерно место;
4) Отчитувачка група, фактура за период - од/до,
место и дата на издавање.
(2) Фактура бр. ХХ, оригинал/копија, Општи информации:
1) Број на корисник;
2) Место на потрошувачка и категорија на потрошувач согласно тарифен систем за пренос односно дистрибуција;
3) Број на место на потрошувачка;
4) Измерена количина на електрична енергија по
тарифни елементи согласно тарифните системи за пренос и дистрибуција на електрична енергија, согласно
категоријата на потрошувачот;
5) (Договорени количини и цени на електрична
енергија (ДЕН), надоместок за користење на пазарот
(ДЕН), надоместоци за користење на преносната/дистрибутивна мрежа* (ДЕН)) - даночна основица (ДЕН),
данок на додадена вредност 18% (ДЕН), комунална такса за јавно осветлување (ДЕН), камата за задоцнето
плаќање фактури (ДЕН).
6) Вкупен износ на фактурата (ДЕН);
7) Вкупен износ со рок на плаќање до (ден.месец.година) (ДЕН);
8) Известување за наплата на камата за неподмирен
долг во предвиден рок;
9) Забелешка за:
- Висина на заостанат долг (ДЕН);
- Рок на плаќање на заостанатиот долг;
- Начини на плаќање на заостанат долг;
- Известување дека потрошувачот е должен согласно одредба од овие Правила да побара фактура од контролниот центар на снабдувачот на чие подрачје припаѓа доколку истата не ја добил за претходен пресметковен период;
10) И други информации согласно член 30 од овие
правила.

15 ноември 2012

*) Трошоците за користење на преносната/дистрибутивната мрежа се наоѓаат во сметката што снабдувачот ја доставува на потрошувачите доколку има склучено договор со соодветните оператори да го наплатува надоместокот за користење на мрежите и другите
услуги на операторите на мрежите преку својата наплатна мрежа.
Член 76
(1) Доколку снабдувачот го нема склучено погореспоменатиот договор* со операторите на мрежите, операторите на мрежите треба да доставуваат до потрошувачот посебна сметка за наплата на надоместокот за користење на соодветната мрежа односно за услугите кои
ги дава соодветниот оператор.
Информации кои снабдувачот им ги обезбедува на
потрошувачите преку јавните медиуми
Член 77
(1) Информации кои снабдувачот им ги обезбедува
на потрошувачите преку јавните медиуми се:
1) Известувања во соработка со соодветниот оператор за планираните долготајни прекини во снабдувањето со електрична енергија на поголеми реони напојувани од преносната/дистрибутивната мрежа, најмалку 24 часа пред почетокот на планираниот прекин;
2) Известувања во соработка со соодветниот оператор за исклучувања на поголеми реони напојувани од
преносната/дистрибутивната мрежа во случај на настапување на кризна состојба во напојувањето односно
снабдувањето со електрична енергија.
3) Известувања во соработка со соодветниот оператор за исклучувања на поголеми реони напојувани од
преносната/дистрибутивната мрежа во случај на настапување на причини дефинирани како „виша сила“, согласно закон.
4) Промотивни известувања за користа врз човековата околина од користењето на електрична енергија
добиена од обновливи извори.
ХIII. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИTE
Обврски, права и одговорности на снабдувачот
Член 78
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила,
снабдувачот е должен да:
1) потпише договор за користење на мрежата со соодветниот оператор, во свое име и во име на потрошувачите кои ги снабдува со електрична енергија,
2) ги почитува и постапува согласно одредбите од
Законот за енергетика, овие Правилa, соодветните
Мрежни правила и Правилата за пазар на електрична
енергија,
3) ги фактурира и наплатува сметките од потрошувачите,
4) изготвува договори, пресметки и известувања
кои се доставуваат до потрошувачите,
5) обезбеди грижа за потрошувачи и дава информации, поддршка и советување на потрошувачи,
6) води и ажурира документација во врска со фактурирањето и наплатата на сметките, или било која
друга документација предвидена со овие Правила, соодветните мрежни правила и Правилата за пазар на
електрична енергија,
7) ги разгледува приговорите и дава одоговор на
поднесениот приговор до потрошувачот,
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8) ги извести писмено потрошувачите барем еднаш
годишно, за нивните права и обврски со потпишаните
договори за снабдување,
9) го достави до Регулаторната комисија за енергетика образецот за Договор за снабдување кој ќе биде
понуден на потрошувачите, заради разгледување и одобрување на истиот, и
10) дава информации на потрошувачите во име на
операторот на соодветниот систем.
Обврски, права и одговорности на потрошувачот
Член 79
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила,
општите принципи, права и обврски за потрошувачот
се:
1) чесен и рамноправен третман при снабдувањето
со електрична енергија од страна на снабдувачот и
отворен пристап на информациите со кои располага
снабдувачот, а се однесуваат на снабдувањето со електрична енергија, не вклучувајќи ги доверливите информации и податоци,
2) обврска за плаќање на сметките за потрошената
електрична енергија,
3) право на поднесување на приговор до снабдувачот согласно член 18 од овие Правила.
Член 80
(1) Ако мерниот уред се наоѓа на имот на потрошувачот, истиот е должен да му овозможи на овластено
лице на операторот на електродистрибутивниот систем
право на пристап на имот или објект каде се наоѓа мерниот уред заради:
1) читање на мерните уреди,
2) контрола, вградување, надзор, замена и одржување на опремата на мерното место,
3) исклучување на потрошувач кога постапува
спротивно со условите за користење на електродистрибутивниот систем пропишани во мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија, и
4) исклучување на потрошувачот по барање на
снабдувачот, во согласност со одредбите од овие Правила.
(2) Ако кај потрошувачот е оневозможен пристапот на операторот на електро дистрибутивниот систем
за отчитување на броилата за електрична енергија, потрошувачот е должен по претходно доставено барање
во писмена форма од операторот, да ги отчита и достави состојбите на броилото во рок определен во барањето.
(3) Ако потрошувач спречува пристап до броилата
за електрична енергија и не постапи по барањето од
став 2 на овој член, операторот на дистрибутивниот систем, има право да покрене прекршочна постапка согласно Законот за енергетика.
(4) Во рок од 8 дена пред превземање на дејствија
од став 3 на овој член, операторот на дистрибутивниот
систем треба да достави писмено известување до потрошувачот за намерата.
Заштита на електроенергетските објекти, уреди и
инсталации на потрошувачот
Член 81
(1) Потрошувачот е одговорен за сигурноста, користењето и техничката исправност на сите свои електроенергетски објекти и инсталации.
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(2) Ако операторот на преносниот/дистрибутивниот
систем утврди дека електроенергетските објекти, и инсталации на потрошувачот се неисправни односно дека
нивното користење би можело да доведе до опасност за
животот или здравјето на луѓето или нивната сопственост, должен е по писмен пат да го извести снабдувачот, а на купувачот да му даде рок за отстранување на
утврдените неисправности.
(3) Ако потрошувачот не ги отстрани утврдените
неисправности во утврдениот рок, операторот на соодветниот систем, во договор со снабдувачот, ќе му ја
прекине испораката на електрична енергија на потрошувачот и за тоа ќе го извести државниот инспекторат
за техничка инспекција односно електроенергетскиот
инспектор.
Член 82
(1) Заштитата на електроенергетските објекти и инсталации на потрошувачот треба да биде изведена во
согласност со важечките прописи, државните стандарди за тој вид опрема и со издадената енергетска согласност за приклучување на соодветната електроенергетска мрежа.
(2) Заштитата на електроенергетските објекти и инсталации на потрошувачот и уредите и инсталациите
на соодветниот оператор на мрежата треба да бидат меѓусебно ускладени. Техничката ускладеност ја проверува соодветниот оператор на мрежата.
(3) Потрошувачот е должен заштитните уреди на
своите електроенергетски објекти и инсталации кои се
во редовен погон да ги одржува во состојба согласно
техничите прописи.
(4) Потрошувачот е должен да превземе мерки кои
треба да ги заштитат неговите електроенергетски објекти и инсталации за време на прекини и пречки во напојувањето со електрична енергија.
(5) Oператорот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем е должен по писмен пат да го
извести потрошувачот за промената на погонските услови во мрежата а потрошувачот е должен да го прилагоди нивото на заштита на заштитните уреди и опрема
на електроенергетските уреди на овие промени.
(6) Oператорот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем е должен по писмен пат да го
извести потрошувачот за зголемувањето на струјата на
куса врска во високонапонската и/или среднонапоската мрежа ако тие вредности се поголеми од оние за кои
се димензионирани заштитните уреди и опрема на електроенергетските уреди на потрошувачот а потрошувачот е должен да го прилагоди нивото на заштита на
своите заштитни уреди и опрема на зголемувањето на
струјата на куса врска.
(7) Oператорот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем е должен да го предупреди потрошувачот чии електроенергетски уреди и инсталации
предизвикуваат повратни штетни влијанија на снабдувањето со електрична енергија на другите потрошувачи. Потрошувачот кој и покрај предупредувањето не
превзел мерки за одстранување на повратните штетни
влијанија при погонот на неговите електроенергетски
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уреди и инсталации, е одговорен за штетата која во такви околности ќе се предизвика на електроенергетската
опрема и уреди на другите потрошувачи.
(8) Oператорот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем или потрошувачот има право да
бара утврдување на нивото на пореметувања и пречки
во снабдувањето со електрична енергија на пресметковното место на потрошувачот. Доколку причината
за настанувањето на пречките (со ниво над дозволеното) е поради повратното влијание на електроенергетските уреди на потрошувачот, потрошувачот ќе ги надомести трошоците за извршување на испитувањето,
во спротивно, доколку тоа не е случај тоа ќе го направи
соодветниот оператор. Oператорот на електропреносниот/електродистрибутивниот систем има право да изврши испитување на пореметувањата и пречките во
снабдувањето со електрична енергија на пресметковното место на потрошувачот, пред приклучувањето или
за време на користењето на приклучокот.
(9) Доколку потрошувачот не постапи согласно
предупредувањата и известувањата на операторот на
електропреносниот/електродистрибутивниот и не ги
сведе пореметувањата и пречките кои ги причинуваат
неговите електроенергетски уреди и инсталации на
дозволено ниво, согласно електроенергетската согласност и договорот за користење на мрежата, операторот
на електропреносниот/електродистрибутивниот систем
може да го исклучи од напојувањето со електрична
енргија.
(10) Потрошувачот е должен да ги превземе сите
мерки како би го одржувал факторот на моќноста cosφ
во дозволени рамки согласно електроенергетската согласност и договорот за користење на мрежата.
Член 83
(1) Електроенергетските објекти и инсталации на
потрошувачот не смеат да прават пречки на преносот
на информации и сигналите на управување со електропреносната/електродистрибутивна-та мрежа.
(2) Доколку потрошувачот не превземе мерки за
оневозможување на пречките од став 1 на овој член,
соодветниот оператор на мрежата може како крајна
мерка да превземе исклучување на потрошувачот од
напојување од електроенергетската мрежа.
(3) На потрошувачот му е забрането без претходен
договор со соодветниот оператор да ја користи мрежата за пренос на информации и сигнали.
XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Влегување во сила
Член 84
(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат од 1 јули 2013 година.
Бр. 02-2119/1
13 ноември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

15 ноември 2012
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3485.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 9 и
член 28 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на
седницата одржана на 13 ноември 2012 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овие Правила за снабдување во краен случај
со електрична енергија (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат општите услови и начинот на снабдување со електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи на електрична енергија (во понатамошниот текст: мали потрошувачи) кои што одлучиле
да бидат снабдувани од снабдувачот во краен случај со
електрична енергија (во понатамошниот текст: снабдувач во краен случај), како и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот во краен случај, домаќинствата и малите потрошувачи и операторот на
електродистрибутивниот систем, а особено:
1) условите, начинот и рокот на склучување на договорот за продажба на електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи,
2) начинот на отчитување, пресметка, фактурирање
и наплата на испорачаната електрична енергија,
3) условите и начинот на обештетување на домаќинствата и малите потрошувачи во случај на намалена
испорака или прекин,
4) малите потрошувачи на кои не може да им се
прекине испораката на електрична енергија и начинот
на обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за потрошената електрична енергија од страна на
овие мали потрошувачи,
5) квалитетот на испорачаната електрична енергија
во согласност со соодветните Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија,
6) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот во краен случај,
7) минималните услови и начин за организациона
поставеност и техничка опременост за обезбедување на
комуникација со снабдувачот во краен случај заради
обезбедување на пропишаниот квалитет на услугите
што ги обезбедува снабдувачот во краен случај,
8) начинот и постапките за комуникација и размена
на информации помеѓу снабдувачот во краен случај и
операторите на соодветните системи заради обезбедување на пропишаниот квалитет на електричната енергија и услугите што ги обезбедуваат операторите,
9) условите и постапката за исклучување на малите
потрошувачи и домаќинствата од електродистрибутивниот систем во случај кога не ги исполнуваат обврските уврдени со закон, пропис и договор,
10) начинот, формата и роковите за поднесување на
извештаите кои што снабдувачот во краен случај е должен да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот
текст: Регулаторната комисија за енергетика),
11) неопходните информации што снабдувачот во
краен случај е должен да им ги обезбеди на малите потрошувачи и домаќинствата преку соодветните сметки,
како и информациите што треба да бидат јавно достапни, а се од интерес за домаќинствата и малите потрошувачи, и
12) заштитата на домаќинствата и малите потрошувачи.

(2) Во смисла на одредбите од овие Правила, домаќинства и малите потрошувачи на електрична енергија
се само оние домаќинства и мали потрошувачи коишто
одлучиле да бидат снабдувани од снабдувачот во краен
случај.
Член 2
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во
Законот за енергетика и соодветните мрежни правила
за дистрибуција на електрична енергија се применуваат
и во овие Правила.
(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го
имаат следното значење:
1) виша сила: сите непредвиливи природни појави,
настани и околности кои се утврдени согласно закон;
2) влијание на трети страни: превземени дејствија
од трети страни кои предизвикале оневозможување на
операторот на соодветниот систем или снабдувачот да
ги исполни своите обврски согласно закон и прописите
донесени врз основа на закон, при што непредвидливите настани не се предизвикани ниту можеле да бидат
спречени од страна на операторот на соодветниот систем или снабдувачот;
3) пресметковно мерно место: место каде се поставуваат мерни уреди и останата мерна опрема со кои се
врши мерење на параметрите на електричната енергија
заради пресметка и фактурирање;
4) пресметковен период: е временски период за кој
се однесува пресметката за потрошената електрична
енергија и моќност;
5) мерен уред со претплата (припејд мерен уред):
претставува мерен уред кој овозможува потрошувачот
да користи електрича енергија за период, додека вредноста на претплатата во мерниот уред е позитивна;
6) оператор на соодветен систем: оператор на електропреносниот систем или оператор на електродистрибутивниот систем;
7) индиректен потрошувач: е оној мал потрошувач
кој се снабдува со електрична енергија и моќност преку постројките на друг потрошувач;
8) заедничка потрошувачка: е потрошувачка на електрична енергија и моќност која што се мери преку
еден уред, а е наменета за повеќе домаќинствата или
мали потрошувачи.
II. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА
Член 3
(1) Снабдувачот во краен случај набавува електрична
енергија од производителот на електрична енергија на кој
во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи. Цените за набавка и соодветните договори со производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е
утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, ги одобрува
Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Снабдувачот во краен случај е должен за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи, да обезбеди потребен преносен и дистрибутивен капацитет,
како и услуги од операторот на пазарот на електрична
енергија.
(3) Снабдувачот во краен случај им фактурира на
своите потрошувачи за испорачаната електрична енергија и обезбедени услуги, во согласност со Тарифниот
систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен
случај.
(4) Снабдувачот во краен случај може да набави
електрична енергија на пазарот по пазарни цени, ако:
1) пазарните услови и цени се поповолни од условите и цените утврдени за производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска
да обезбеди јавна услуга, или
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2) во определени периоди електричната енергија
произведена од производителот на електрична енергија
на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди
јавна услуга не е доволна за задоволување на потребите од електрична енергија на домаќинствата и малите
потрошувачи.
(5) Снабдувачот во краен случај е должен да ги изготви и да ги достави на одобрување до Регулаторната
комисија за енергетика правилата за набавка на електричната енергија од ставот (4) на овој член, кои ќе ги
содржат условите, начинот и постапката на набавките,
засновани на транспарентни и недискриминаторни начела.
(6) Снабдувачот во краен случај е должен да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија
податоци за трансакциите, односно договорите и биланси за потребите од електрична енергија на своите
потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со Правилата за пазар, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција.
(7) По исклучок од ставот (4) на овој член и во мерка неопходна заради обезбедување на сигурноста во
снабдувањето на домаќинствата и малите потрошувачи, Регулаторната комисија за енергетика, по барање
на снабдувачот во краен случај, со одлука може привремено да задолжи друг учесник на пазарот којшто е
носител на обврска за обезбедување на јавна услуга, во
рок утврден со одлуката да набавува електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи. Снабдувачот во краен случај ќе обезбеди доказ за неговата неможност да набави електрична енегија на начин со којшто се обезбедува сигурност во снабдувањето.
(8) Регулаторната комисија за енергетика може да
ја укине одлуката од ставот 7 на овој член веднаш
штом ќе утврди дека причините за нејзиното донесување престанале да постојат.
Член 4
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила,
снабдувачот во краен случај е должен да:
1) потпише договор за користење на мрежата со соодветниот оператор, во свое име и во име на домаќинствата и малите потрошувачи кои ги снабдува со електрична енергија,
2) ги почитува одредбите од Законот за енергетика,
овие Правилa, соодветните мрежни правила и Правилата за пазар,
3) ги фактурира и наплатува сметките од домаќинствата и малите потрошувачи,
4) изготвува договори, пресметки и известувања
кои се доставуваат до домаќинствата и малите потрошувачи,
5) обезбеди грижа за потрошувачи и дава информации, поддршка и советување на домаќинствата и малите потрошувачи,
6) води и ажурира документација во врска со фактурирањето и наплатата на сметките, или било која
друга документација предвидена со овие Правила, соодветните мрежни правила и Правилата за пазар на
електрична енергија,
7) ги разгледува приговорите и дава одговор на
поднесениот приговор до домаќинствата и малите потрошувачи,
8) ги извести писмено домаќинствата и малите потрошувачи барем еднаш годишно, за нивните права и
обврски со потпишаните договори за снабдување,
9) го достави до Регулаторната комисија за енергетика образецот за Договор за продажба на електрична
енергија кој ќе биде понуден на домаќинствата и малите потрошувачи, заради разгледување и одобрување на
истиот, и
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10) дава информации на домаќинствата и малите
потрошувачи во име на операторот на соодветниот систем.
III. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
НА ДОМАЌИНСТВАТА И МАЛИТЕ ПОТРОШУВАЧИ
Член 5
(1) Снабдувачот во краен случај и домаќинствата,
односно малите потрошувачи се должни да склучат договор за продажба на електрична енергија во согласност со овие Правила.
(2) Договорот за снабдување со електрична енергија од став 1 на овој член, особено содржи:
1) податоци за договорните страни,
2) предмет на Договорот,
3) број на решение на согласноста за приклучување
и датум на издавање (за ново приклучени),
4) адреса за доставување на фактурите,
5) жиро сметка за правни лица или трансакциона
сметка за физичко лице,
6) електроенергетски податоци од решение на согласноста за приклучување за мали потрошувачи приклучени на среден напон (моќност, енергија и други податоци),
7) податоци за пресметковното мерно место,
8) количина и динамика на испорака на електрична
енергија и моќност на месечно ниво (за мали потрошувачи приклучени на среден напон),
9) контакт информации на службата за грижа на корисници,
10) квалитет на услугата од снабдувачот во краен
случај,
11) начин и услови за испорака на електрична енергија,
12) категорија на потрошувачот согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен
случај,
13) цени за пресметковни елементи и нивна примена,
14) место на испорака на електрична енергија,
15) начин на плаќање на електричната енергија,
16) одговорност за штета и висина на договорени
казни (пенали) за случаи на неизвршување или нередовно извршување на одредбите од договорот,
17) случаи во кои договорната казна не се плаќа,
односно штетата не се надоместува,
18) времетраење, начин и услови за раскинување
на договорот,
19) ограничување на испораката на електрична
енергија во услови на виша сила,
20) начин на решавање на спорови.
(3) Договорот од став 1 на овој член се склучува на
неопределно време, а на определно време кога домаќинствата, односно малите потрошувачи има согласност за времен приклучок.
(4) Договорот од став 1 на овој член за мал потрошувач приклучен на среден напон се склучува на неопределно време, а малиот потрошувач приклучен на
среден напон е должен 30 дена пред истекот на секој
година да ги достави планираните месечни количини
на електрична енергија и моќност за наредната година.
(5) Договорот од став 1 на овој член се склучува за
секое пресметковно мерно место, за повеќе или за сите
пресметковни мерни места на домаќинствата, односно
малите потрошувачи.
(6) Правото за испорака на електрична енергија на
пресметковно мерно место за кое е склучен договорот
од став 1 на овој член во случај кога малиот потрошувач со снабдувачот има склучено повеќе договори за
снабдување за одредена градежна локација, малиот по-
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трошувач, може да го оствари по плаќањето на доспеаните фактури за испорачаната електрична енергија за
сите мерни места.
(7) Со потпишувањето на договорот од став 1 на
овој член, договорните страни се должни во целост да
ги почитуваат одредбите од овие Правила, соодветните
мрежни правила и Тарифниот систем за продажба на
електрична енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен случај.
(8) Домаќинствата, односно малите потрошувачи се
должни во писмена форма да го известат снабдувачот
во краен случај за секоја промена на податоците од договорот за продажба на електрична енергија (оттуѓување на објект, промена на корисник, промена на адреса
и сл).
(9) Операторот на електродистрибутивниот систем
е должен во писмена форма да го извести снабдувачот
во краен случај за секоја промена на приклучокот (зголемена едновремена моќност, изменет приклучок, итн),
во рок од 15 дена од настанувањето на промената.
IV. НАЧИН НА ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА, ФАКТУРИРАЊЕ, НАПЛАТА И ПОСЕБНИ СЛУЧАИ НА НАПЛАТА НА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 6
(1) Операторот на соодветниот систем е должен да
врши мерење на испорачаната електрична енергија на
домаќинствата и малите потрошувачи, како и за снабдувачот во краен случај преку мерни уреди кои ги
вградува, одржува, контролира и менува согласно Законот за енергетика, Законот за метрологијата и соодветните мрежни правила.
(2) По правило, пресметковниот период е месечен.
Член 7
(1) Отчитувањето на мерните уреди на домаќинствата и малите потрошувачи го вршат овластени лица
на операторот на електродистрибутивниот систем на
електрична енергија (во понатамошниот текст: оператор на електродистрибутивниот систем). Овластените
лица задолжително треба да поседуваат легитимација
издадена и заверена од страна на операторот на електродистрибутивниот систем која на барање на домаќинствата, односно малите потрошувачи се должни да
ја покажат.
(2) Периодот на отчитување на мерните уреди го
утврдува операторот на електродистрибутивниот систем и истиот неможе да биде подолг од една година,
додека за пресметковен период по правило се смета
временскиот период од еден месец, кој што не мора да
биде идентичен со календарскиот месец.
(3) Отчитување на мерните уреди, овластените лица
од став 1 на овој член го вршат во време од 8:00 часот
до 20:00 часот.
(4) Отчитаните податоци од мерните уреди, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да
ги достави на снабдувачот во краен случај со кој домаќинствата, односно малите потрошувачи имаат склучено договор за продажба на електрична енергија.
(5) Во случај кога периодот на отчитување не се
совпаѓа со пресметковниот период, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да изврши сведување на претходно отчитаните вредности од мерните
уреди во рамките на пресметковниот период. Доколку
постои разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметковните периоди кои се однесуваат за периодот на
отчитување и вредностите кои се резултат од отчитување на мерните уреди, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да изврши порамнување така
што разликата ќе ја пренесе во наредните пресметковни периоди.
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(6) Начинот и критериумите за сведување на претходно отчитаните вредности од мерните уреди во рамките на пресметковниот период и порамнување на разликите во наредните пресметковни периоди ги утврдува операторот на електродистрибутивниот систем, согласно овие Правила.
Член 8
(1) Операторот на соодветниот систем на барање на
домаќинствата, односно малите потрошувачи, како и
на барање на снабдувачот во краен случај е должен да
ги достави отчитаните вредности за мерните податоци
кои се однесуват за нив, во писмена и/или електронска
форма.
Член 9
(1) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
имаат право да присуствуваат на отчитувањето на мерниот уред.
(2) Доколку, операторот на електродистрибутивниот систем не извршил отчитување на состојбата на мерните уреди на домаќинствата, за одреден пресметковен
период, операторот на електродистрибутивниот систем
може да ги прифати податоците од отчитувањето кои
ги извршило домаќинството и му ги доставил на снабдувачот во пишана форма.
(3) Доколку, домаќинството не доставило податоци
од состојбата на мерните уреди, операторот на електродистрибутивниот систем ќе изврши проценка на потрошената електрична енергија, врз основа на состојбата
на мерните уреди од претходниот пресметковен период
и за истото ќе го извести снабдувачот во краен случај, а
снабдувачот ќе го извести домаќинството.
(4) Операторот на електродистрибутивниот систем
е должен за случаите од став 2 и став 3 на овој член да
изврши отчитување на мерните уреди најмалку еднаш
во текот на календарска година.
Член 10
(1) Врз основа на добиените податоци од отчитувањето на мерните уреди на домаќинствата, односно малите потрошувачи од страна на операторот на електродистрибутивниот систем, како и за случаите од став 2 и
став 3 од член 9 од овие Правила, снабдувачот во краен
случај е должен да изврши пресметка за испорачаната
електрична енергија за пресметковниот период и да достави сметка или фактура.
(2) Снабдувачот во краен случај врши пресметка за
испорачаната електрична енергија на домаќинствата,
односно малите потрошувачи согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен случај
и цени одобрени и објавени од Регулаторната комисија
за енергетика.
Член 11
(1) Снабдувачот во краен случај е должен сметката
или фактурата за испорачаната електрична енергија да
ја достави до домаќинствата, односно малите потрошувачи во рок од 10 (десет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период.
(2) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
од став 1 на овој член се должни да ја платат сметката
или фактурата за испорачаната електрична енергија во
рок од 20 (дваесет) дена од денот на завршувањето на
пресметковниот период.
(3) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
кои не добиле сметка или фактура за потрошената електрична енергија во рокот од став 1 од овој член, се
должни да побараат препис на сметка или фактура за
потрошената електрична енергија од снабдувачот во
краен случај.
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(4) Снабдувачот во краен случај им пресметува законска затезна камата на домаќинствата, односно малите потрошувачи кои задоцниле со плаќањето на сметката или фактурата за испорачаната електрична енергија согласно рокот од став 2 од овој член.
Член 12
(1) Снабдувачот во краен случај може да врши наплата на испорачаната електрична енергија од домаќинствата, односно малите потрошувачи преку:
1) плаќање согласно член 11 од овие Правила, или
2) претплата, авансно плаќање или положување на
паричен депозит од страна на домаќинствата, односно
малите потрошувачи.
Член 13
(1) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
имаат право на приговор до снабдувачот во краен случај за доставената месечна сметка или фактура за електрична енергија во рок од 15 дена од денот на нејзиното доставување.
(2) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
можат делумно или целосно во писмена форма да приговараат на пресметката од доставената сметка или фактура за пресметковниот период, во однос на потрошената електрична енергија во рокот од став 1 на овој
член, а за неспорениот дел се должни да ја платат согласно овие Правила.
(3) Снабдувачот во краен случај е должен во однос
на приговорот од став 2 на овој член да одговори на домаќинствата, односно малите потрошувачи во писмена
форма во рок од 15 дена од добивањето на приговорот.
(4) Ако приговорот од став 2 на овој член е основан, снабдувачот во краен случај им издава нова сметка
или фактура на домаќинствата, односно малите потрошувачи за истиот пресметковен период.
(5) Домаќинствата, односно малите потрошувачи се
должни сметката или фактурата за испорачаната електрична енергија издадена согласно став 4 од овој член
да ја платат согласно рокот за плаќање наведен во
истата.
Член 14
(1) Снабдувачот во краен случај е должен во тековната сметка или фактура да испрати опомена, обележана на видно место со задебелени црни букви со поголем фонт, до домаќинствата, односно малите потрошувачи кои не ја платиле сметката или фактурата за претходниот пресметковен период во рок согласно член 11
од овие Правила, во која се назначува и рокот на плаќање.
(2) Операторот на електродистрибутивниот систем
е должен по барање на снабдувачот во краен случај, да
ја прекине испораката на електричната енергија на
пресметковното мерно место поради неплаќање на доставената сметка или фактура, ако потрошувачот од
став 1 на овој член, по истекувањето на рокот од опомената не ја платил сметката или фактурата.
(3) Домаќинствата, односно малите потрошувачи на
кои им е прекината испораката на електричната енергија поради неплатена сметка или фактура се должни
да ги платат трошоците за повторно приклучување.
Член 15
(1) На домаќинство, кое нема да плати три последователни сметки во определениот рок или било кои три
доставени сметки во претходните 6 месеци, снабдувачот во краен случај во соработка со операторот на електродистрибутивниот систем, може понатамошното
снабдување со електрична енергија да му го услови со
вградување на мерен уред со претплата (припејд мерен
уред) за наредните 12 месеци.
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(2) Снабдувачот во краен случај во соработка со
операторот на електродистрибутивниот систем е должен писмено да го извести домаќинството, за намерата
за вградување на мерен уред со претплата (припејд мерен уред), а домаќинството е должно да ги подмири
неплатените претходни сметки.
(3) Доколку, домаќинството не прифати понатамошно снабдување со електрична енергија според условите од став 1 и став 2 на овој член, ќе му се прекине
понатамошната испорака на електрична енергија.
Член 16
(1) Во случај кога плаќањето за испорачаната електрична енергија од страна на домаќинствата, односно
малите потрошувачи се врши преку авансно плаќање
или положен паричен депозит, пресметката на износот
кој што треба да го плати потрошувачот се врши според просечна потрошувачка на електрична енергија
пресметана врз основа на историски податоци.
(2) Доколку, постои разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметковните периоди за кои е извршено
авансно плаќање или положен паричен депозит од
страна на домаќинствата, односно малите потрошувачи
и пресметаната сума која е резултат од отчитување на
мерните уреди, снабдувачот во краен случај е должен
да изврши порамнување при што разликата ќе ја пренесе во наредниот пресметковен период.
Член 17
(1) Во случај кога малите потрошувачи на кои наплатата за испорачаната електрична енергија се врши
преку редовно плаќање, три пати последователно не ја
платиле сметката или фактурата во предвидениот рок,
снабдувачот во краен случај има право да побара потпишување на нов договор за продажба на електрична
енергија со цел понатамошно вршење на наплата да биде преку авансно плаќање, положување на паричен депозит или задолжница од страна на малите потрошувачи еквивалентен на три месечни фактури за просечна
месечна потрошувачка во претходната година.
(2) Доколку, малите потрошувачи во рок од 15 дена
од доставување на барањето од став 1 од овој член не
го потпише договорот за снабдување, операторот на
електродистрибутивниот систем, по барање на снабдувачот во краен случај, има право да им ја прекине испораката на електрична енергија на малите потрошувачи.
Член 18
(1) Во случај за индиректен мал потрошувач, снабдувачот во краен случај врши пресметка и фактурирање за испорачаната електрична енергија и моќност согласно Тарифниот систем за продажба на електрична
енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен случај.
(2) Во случај на заедничка потрошувачка во колективни станбени згради и трговски центри (заедничко
осветлување, скалила, ходници, лифтови, топлотни
подстаници, хидрофори и слична потрошувачка за заеднички потреби), снабдувачот во краен случај склучува договор за продажба на електрична енергија, врши
пресметка и фактурирање на испорачаната електрична
енергија и моќност на правниот субјект назначен од
страна на групата потрошувачи на станбениот објект
согласно закон, односно правното лице кое управува со
трговскиот центар.
(3) Во случаите кога електричната енергија и моќност се испорачува на повеќе домаќинства, односно
мали потрошувачи а се мери со еден мерен уред при
што е технички невозможно да се оддели мерењето или
пак да се утврди сопственикот на објектот, снабдувачот во краен случај има право да склучи договор за
продажба на електрична енергија, да врши пресметка и
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фактурирање на испорачаната електрична енергија и
моќност на секое домаќинство, односно мал потрошувач подделно врз основа на процентуална распределба
на вкупно измерената електрична енергија и моќност,
за која претходно ќе се согласат сите потрошувачи.
Член 19
(1) Малите потрошувачи кај кои електричната енергија не се мери на местото на испорака, туку на пониско напонско ниво од напонското ниво на кое се наоѓа
местото на испорака, измерените количини на електрична енергија се зголемуваат за техничките загуби
во водовите и трансформаторите, при што овие односи
се уредуваат со договорот за продажба на електрична
енергија.
Член 20
(1) Ако потрошената активна електрична енергија
се мери на едно мерно место за домаќинства и мали потрошувачи, II тарифен степен, вкупно потрошената
електрична енергија се пресметува според цени за
пресметковни елементи што важат за групата останати,
подгрупа II тарифен степен.
(2) Како претходен период на пренамена на користење на електрична енергија ќе се смета половина
време од последната контрола на мерните уреди на домаќинството, односно малиот потрошувач извршени од
операторот на електродистрибутивниот систем, но не
повеќе од 6 (шест) месеци.
Член 21
(1) За домаќинствата кои имаат двотарифно мерење
на потрошената електрична енергија, доколку неисправноста на работењето на вклопниот часовник е од
техничка причина и не е по вина на домаќинството,
пресметката на надоместок за потрошената електрична
енергија ќе се изврши врз основа на вкупно утврдената
потрошувачка на електрична енергија пресметана по
цени за пресметковни елементи утврдени за домаќинства кои имаат еднотарифно мерење согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите што се снабдуваат од снабдувач во краен
случај.
Член 22
(1) Ако операторот на електродистрибутивниот систем при редовна контрола или по известување на домаќинство, односно мал потрошувач утврди дека мерната опрема поради дефект не ја регистрирала правилно испораката на електричната енергија и моќност, на
домаќинството, односно малиот потрошувач ќе му се
наплати според просечната потрошувачка на електрична енергија пресметана врз основа на историски податоци, пропорционално со времетраењето на дефектот
на мерната опрема, а доколку тоа не може да се утврди
ќе се изврши исправка на пресметката на количините
на електрична енергија и моќност од номиналниот износ на класа на точност за утврдената грешка. Исправката на пресметката ќе се изврши за половина време
од последната контрола, но не повеќе од 6 (шест) месеци.
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(2) Во случај на дефект на мерната опрема или ако
при контролата се покаже грешка поголема од номиналната класа на точност, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да изврши замена на
соодветната мерна опрема кај домаќинството, односно
малиот потрошувач во рок од 15 дена од денот на дознавањето за дефектот, односно утврдувањето на грешката.
(3) Операторот на електродистрибутивниот систем
ќе ги применува ставот 1 и ставот 2 од овој член само
во случај кога тарифните потрошувачи немаат вградено контролни мерни уреди или контролните мерни уреди се во дефект.
(4) Право на приговор до операторот на електродистрибутивниот систем за погрешно утврдена константа
или погрешно утврдена состојба на мерните уреди поради погрешно отчитување на целите или децималните
места имаат двете договорни страни.
(5) Доколку, операторот на електродистрибутивниот систем погрешно ја применувал константата (преносен однос на струјните мерни трансформатори) на своја штета, нема право да побара ретроактивно покривање на трошоците за електрична енергија од страна на
малите потрошувачи на кои што се однесувала примената на константата.
Член 23
(1) Снабдувачот во краен случај е должен во сметките или фактурите за испорачаната електрична енергија на домаќинствата, односно малите потрошувачи,
во зависност од категоријата на која припаѓаат, да го
наведе процентуалното учество на:
1) трошокот, односно просечната цена за купување
на електрична енергија од производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска
да обезбеди јавна услуга,
2) трошокот, односно просечната тарифа за користење на преносната мрежа,
3) трошокот, односно просечната тарифа за услугите на операторот на пазарот на електрична енергија,
4) трошокот, односно просечната цена за купување
на електрична енергија од повластени производители
на електрична енергија,
5) трошокот, односно просечната тарифа за користење на дистрибутивниот систем, како и
6) трошоци за снабдувачот.
V. КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ СНАБДУВАЧОТ ВО
КРАЕН СЛУЧАЈ И ОПЕРАТОРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ
СИСТЕМИ
Член 24
(1) Операторот на соодветниот систем и снабдувачот во краен случај се должни да комуницираат и разменуваат податоци и информации заради обезбедување
на пропишаниот квалитет на испорачаната електрична
енергија и услугите што ги обезбедуваат операторите.
(2) Операторот на соодветниот систем и снабдувачот
во краен случај се должни да изготват Протокол за комуникација и размена на податоци и информации во согласност со овие Правила и истиот да го достават до Регулаторната комисија за енергетика заради одобрување.
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(3) Протоколот од став 2 на овој член, особено содржи:
1) известување за планирани прекини,
2) време на реализација на планирани прекини,
3) прекин на превземање и испорака на електрична
енергија на домаќинствата и малите потрошувачи по
барање на снабдувачот во краен случај,
4) комуникација и размена на податоци и информации во услови на виша сила,
5) доставување на податоци од отчитувањето на
мерните уреди.

2) ако домаќинствата, односно малите потрошувачи
не ги отстрани причините поради кои му е прекинато
снабдувањето со електрична енергија во рок од 90 дена
од денот на прекинувањето во снабдувањето со електрична енергија.
(2) Најмалку 3 дена пред раскинување на договорот
заради причините од став 1, алинеја 1 на овој член,
снабдувачот во краен случај е должен за раскинување
на договорот со домаќинствата, односно малите потрошувачи да го извести операторот на електродистрибутивниот систем и да поднесе барање за нивно исклучување од дистрибутивниот систем.

VI. ПРАВА, ОБВРСКИ И ЗАШТИТА НА ДОМАЌИНСТВАТА И МАЛИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

Член 28
(1) Домаќинства, односно мали потрошувачи го губат статусот на потрошувач, доколку на исклучено
пресметковно мерно место поради престанување на договорот за снабдување со електрична енергија, домаќинствата, односно малите потрошувачи во рок од 3
години не склучат нов договор за продажба на електрична енергија, при што приклучокот на местото на
приклучување со соодветната мрежа може да се демонтира.

Член 25
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила,
општите принципи, права и обврски на домаќинствата
и малите потрошувачи се:
1) чесен и рамноправен третман при снабдувањето
со електрична енергија од страна на снабдувачот во
краен случај и отворен пристап на информациите со
кои располага снабдувачот, а се однесуваат на снабдувањето со електрична енергија, не вклучувајќи ги доверливите информации и податоци,
2) плаќање на сметките за потрошената електрична
енергија,
3) поднесување на приговор до снабдувачот во краен случај согласно член 13 од овие Правила.
Член 26
(1) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
кои сакаат да го раскинат договорот за продажба на
електрична енергија се должни во писмена форма да
поднесат барање до снабдувачот во краен случај за раскинување на истиот, со отказен рок од 30 дена.
(2) По добивањето на барањето за раскинување на
договорот за продажба на електрична енергија, снабдувачот во краен случај е должен врз основа на отчитување на мерните уреди за електрична енергија на домаќинствата, односно малите потрошувачи да им достави
фактура за сите парични обврски согласно договорот.
(3) Домаќинствата, односно малите потрошувачи
кои не овозможиле отчитување на мерните уреди, поради што снабдувачот во краен случај не може да достави фактура, се должни да ја платат вкупната превземена електрична енергија до денот на отчитување на
мерниот уред.
Член 27
(1) Снабдувачот еднострано може да го раскине договорот за продажба на електрична енергија на домаќинствата, односно малите потрошувачи, во следните
случаи:
1) ако домаќинствата, односно малите потрошувачи
дале неточни или нецелосни податоци кои оневозможуваат редовно исполнување на договорните обврски,
или кога предметните податоци не бидат исправени во
бараниот рок,

Член 29
(1) При промена на сопственоста на објектот или
издавање на објектот под закуп од страна на сопственикот на трето лице, претходниот корисник на објектот
како домаќинство, односно мал потрошувач, е должен
до снабдувачот во краен случај и до операторот на електродистрибутивниот систем да:
1) поднесе барање за раскинување на договорот за
продажба на електрична енергија,
2) ги подмири сите обврски за потрошената електрична енергија кон снабдувачот во краен случај до
денот на раскинување на договорот за снабдување,
3) достави докази за промена на сопственоста или
давањето под закуп, во случаите кога се менува сопственоста на објектот или сосптвеникот на објектот го
издава под закуп,
4) достави писмена согласност за склучување на договор за продажба на електрична енергија со новиот
корисник во случај на издавање на објектот под закуп.
(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој
член од страна на корисникот на објектот, операторот
на електродистрибутивниот систем е должен во рок од
8 (осум) дена да изврши отчитување на мерниот уред.
Член 30
(1) Во случај на промена на сопственоста на објектот на корисникот или издавање на објектот под закуп
од страна на корисникот на објектот на нов корисник,
новиот корисник е должен да:
1) поднесе барање за склучување на договорот за за
продажба на електрична енергија со снабдувачот во
краен случај,
2) достави докази за промена на сопственоста или
давање под закуп до снабдувачот во краен случај и до
операторот на електродистрибутивниот систем.
(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој
член од страна на новиот корисник, снабдувачот во
краен случај ќе склучи договор за продажба на електрична енергија со корисникот.
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Член 31
(1) Сметките или фактурите за испорачаната електрична енергија до моментот на раскинување на договорот за продажба на електрична енергија со претходниот корисник на објектот, односно до моментот на
склучување на договор за продажба на електрична
енергија со новиот корисник, се обврска на претходниот корисник.
Член 32
(1) Доколку, мерниот уред се наоѓа на имот од домаќинство, односно мал потрошувач, истиот е должен
да му овозможи на овластено лице на операторот на
електродистрибутивниот систем право на пристап на
имотот или објект до мерниот уред, заради:
1) читање на мерните уреди,
2) контрола, вградување, надзор, замена и одржување на опремата на мерното место,
3) исклучување на домаќинството, односно малиот
потрошувач кога постапува спротивно со условите за
користење на дистрибутивниот систем пропишани во
мрежните правила за дистрибуција, и
4) исклучување на домаќинството, односно малиот
потрошувач по барање на снабдувачот во краен случај,
во согласност со одредбите од овие Правила.
(2) Доколку, кај домаќинството, односно малиот
потрошувач е оневозможен пристапот на операторот
на електродистрибутивниот систем за отчитување на
мерните уреди, домаќинството, односно малиот потрошувач се должни по претходно доставено барање во
писмена форма од операторот на електродистрибутивниот систем, да ги отчита и достави состојбите на мерниот уред во рок определен во барањето.
(3) Доколку, домаќинството, односно малиот потрошувач спречува пристап до мерните уреди за електрична енергија, а и не постапи по барањето од став 2
на овој член, операторот на електродистрибутивниот
систем има право да покрене прекршочна постапка
согласно Законот за енергетика.
(4) Во рок од 8 дена пред превземање на дејствија
од став 3 на овој член, операторот на електродистрибутивниот систем треба да достави писмено известување
до домаќинството, односно малиот потрошувач за намерата.
VII. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ОБЕЗБЕДУВА
СНАБДУВАЧОТ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ
Член 33
(1) Снабдувачот во краен случај е должен да води
евиденција и да формира база на податоци на дневно,
неделно, месечно, квартално и годишно ниво, поодделно за секоја подружница (КЕЦ), за индикаторите на
квалитет на услугите што ги обезбедува снабдувачот
во краен случај, согласно Прилог 1 од овие Правила.
(2) Обработката на податоците од став 1 на овој
член се врши, согласно Прилог 1 од овие Правила.
Член 34
(1) Снабдувачот во краен случај е должен да обезбеди грижа, давање на информации, поддршка и советување на домаќинствата, односно малите потрошува-
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чи преку која истите ќе можат да се информираат за
своите права и обврски, како и за начинот на известување на снабдувачот во краен случај за прекините во
снабдувањето со електрична енергија.
(2) Снабдувачот во краен случај е должен да има
повикувачки центар, како и соодветна веб страна на
која домаќинствата, односно малите потрошувачи ќе
можат да се информираат за своите права и обврски,
како и да се известат за прекините во снабдувањето со
електрична енергија.
VIII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВАТА, ОДНОСНО МАЛИТЕ ПОТРОШУВАЧИ
Член 35
(1) Согласно Законот за енергетика, овие Правила и
соодветните мрежни правила, операторот на електропреносниот систем и операторот на електродистрибутивниот систем се должни да обезбедат:
1) сигурна, безбедна и квалитетна испорака на електрична енергија преку соодветниот систем,
2) одржување и развој на соодветниот систем со
цел да се овозможи ефикасно и сигурно функционирање на системот.
(2) Под сигурна, безбедна и квалитетна испорака на
електрична енергија од став 1, точка 1 на овој член се
подразбира исполнување на стандарди и критериуми
кои се однесуваат на:
1) номиналниот напон на напојување и фреквенцијата,
2) континуитет во испораката на електрична енергија, и
3) хармоници.
(3) Дозволени отстапувања од номиналните вредности на напонот, фреквенцијата, континуитет во испорака и хармониците по напонско ниво, се во границите
утврдени во содветните Мрежни правила.
(4) Операторот на соодветниот систем е должен на
барање на домаќинството, односно малиот потрошувач, да го измери квалитетот на електрична енергија на
местото на испорака на електричната енергија и за резултатите од извршеното мерење да го извести корисникот во писмена форма, во согласност со Правилникот за контрола на квалитетот на електричната енергија.
Член 36
(1) Операторот на електропреносниот систем и операторот на електродистрибутивниот систем се должни:
1) да водат евиденција за сите прекини во испораката на електричната енергија и да формираат соодветна
база на податоци;
2) да водат евиденција за индикаторите на квалитетот во снабдувањето (квалитет на напонот и континуитет во испораката) и да формираат соодветна база на
податоци.
(2) Податоците од став 1 на овој член систематски
се собират и обработуваат согласно соодветните мрежни правила.
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(3) Операторот на електропреносниот систем и операторот на електродистрибутивниот систем мораат да
гарантираат испорака на електрична енергија согласно
критериумите за оценка на квалитетот на електричната
енергија и утврдените стандарди во соодветните мрежни правила.
Член 37
(1) Во случај на непланиран и ненајавен прекин во
испораката на електрична енергија, подолг од 8 часа,
кој не е предизвикан од виша сила, на барање на домаќинствата, односно малите потрошувачи, снабдувачот
во краен случај е должен да ги обештети истите, во износ од 2.000 денари.
(2) Операторот на соодветниот систем во чиј систем настанал прекинот е должен да му ги надомести
финасиските средства на снабдувачот во краен случај
кој ги обештетил домаќинствата, односно малите потрошувачи согласно став 1 од овој член.
(3) Доколку, непланираниот и ненајавен прекин во
испораката на електрична енергија или испорачаната
електрична енергија не е согласно стандардите и критериумите за квалитет утврдени со соодветните мрежни правила, при што се предизвикува штета во уредите
и инсталациите на домаќинствата, односно малите потрошувачи, истите имаат право да побараат од соодветниот оператор да им ги надомести трошоците за настанатата штета.
(4) Доколку, операторот на соодветниот систем не
им ги надомести трошоците за настанатата штета на
домаќинствата, односно малите потрошувачи, заради
прекин во испораката на електрична енергија или несоодветен квалитет на испорачаната на електрична спротивно на стандардите и критериумите за квалитет согласно соодветните мрежни правила, домаќинствата, односно малите потрошувачи имаат право да покренат
соодветна судска постапка, согласно закон.
Член 38
(1) Доколку, операторот на електродистрибутивниот систем, на барање на снабдувачот во краен случај,
ја прекинал испораката или превземањето на електрична енергија на домаќинство, односно мал потрошувач,
спротивно на Законот за енергетика и овие Правила,
должен е во рок од 24 часа на свој трошок повторно да
ги приклучи електроенергетските уреди и инсталации
на домаќинството, односно малиот потрошувач, сметајќи од денот кога се констатирало дека прекинот на
превземањето или испораката било изведена спротивно
на Законот за енергетика или овие Правила.
(2) Домаќинство, односно малиот потрошувач од
став 1 на овој член има право да покрене соодветна
судска постапка, согласно закон, заради надоместување на трошоците заради настанатата евентуална штета
поради прекинот на испораката или превземањето на
електрична енергија, спротивно на Законот за енергетика и овие Правила.
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Член 39
(1) Во случај на виша сила, операторот на соодветниот систем има право да ја намали, ограничи или прекине испораката на електричната енергија за времетраењето на вишата сила и за времетраењето на санирање
на последиците предизвикани од вишата сила.
(2) Во случај на виша сила, дозволени се поголеми
отстапувања на номиналниот напон и фреквенција на
соодветната мрежа во однос на пропишаните, согласно
мрежните правила за дистрибуција.
(3) Било кој настан на виша сила го ослободува операторот на соодветниот систем од одговорности согласно закон и друг пропис, во исполнувањето на договорените обврски за времетраењето на виша сила.
Член 40
(1) Операторот на соодветниот систем не е одговорен за настанување на евентуална материјална или нематеријална штета на домаќинствата, односно малите
потрошувачи во случај на настанување на виша сила.
(2) Операторот на соодветниот систем има право да
побара обештетување од трети страни кои предизвикале:
1) дефекти и неисправности на уредите и постројките во сопственост на операторот и
2) потреба од обештетување на малите потрошувачи, односно домаќинствата потрошувачи согласно член
37 од овие Правила од страна операторот на соодветниот систем.
Член 41
(1) Операторот на соодветниот систем може привремено, со претходна најава, да ја прекине испораката
на електричната енергија во следните случаи:
1) вршење на редовни или вонредни прегледи и
одржување на мрежата,
2) вршење на испитувања или контролни мерења
или замена на мерни уреди,
3) реконструкции и проширување на мрежата, уредите и инсталациите и
4) приклучување на нови корисници на соодветната
мрежа.
(2) Операторот на соодветниот систем може да ја
прекине испораката на електрична енергија заради
спречување на ризик од распад на дел од или цел електроенергетскиот систем, согласно соодветните мрежни правила.
Член 42
(1) Операторот на соодветниот систем е должен да
го избере времето за планираниот прекин во снабдување со електрична енергија кое е најмалку неповолно за
домаќинствата, односно малите потрошувачи, како и
сите останати потрошувачи.
(2) Операторот на соодветниот систем е должен навремено да ги информира домаќинствата, односно малите потрошувачи кај кои се планирани прекини во
снабдувањето со електрична енергија согласно член 41
од овие Правила, во писмена форма или преку средствата за јавно информирање, најмалку 24 часа пред започувањето на прекинот.
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(3) Доколку операторот на соодветниот систем за
планираниот прекин не ги информира домаќинствата,
односно малите потрошувачи, настанатиот прекин се
третира за непланиран прекин во снабдувањето со електрична енергија.
Член 43
(1) Операторот на електродистрибутивниот систем
ќе го прекине снабдувањето со електрична енергија на
домаќинствата, односно малите потрошувачи, без
претходна опомена, во следните случаи:
1) доколку, домаќинствата, односно малите потрошувачи со своите електроенергетски постројки, уреди
и инсталации го загрозува животот и здравјето на луѓето или им го загрозува и имотот,
2) доколку, при недостаток на електрична енергија
и кризна состојба, домаќинствата, односно малите потрошувачи не ги почитуваат посебните мерки на ограничување на превземењато на електрична енергија од
соодветната мрежа согласно соодветните мрежни правила и друг пропис.
(2) Доколку, домаќинствата, односно малите потрошувачи се приклучени спротивно на Законот за енергетика и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија или самоволно се приклучени или извршиле самоволно менување на приклучокот, како и вршат
дејствија со кои се оневозможува правилна работа на
мерната опрема, операторот на електродистрибутивниот систем е должен да ја прекине испораката на електрична енергија.
IX. МАЛИ ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ СМЕЕ ДА СЕ
ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОТРОШЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 44
(1) Испораката на електрична енергија не смее да
им се прекине поради неплаќање на сметките, односно
фактурите во рок утврден со овие Правила, на малите
потршувачи кои имаат објекти и инсталации, на кои со
прекинот би се довеле во опасност животот на луѓето,
сигурноста на објектите и постројките, како и објектите кои се од посебна важност за одвивање на нормалниот живот на граѓаните, како што се:
1) болници, клиники, специјални здравствени установи (станици за итна помош и друга итна интервенција, стационари, заводи за трансфузија на крв – земање и
преработка на крв, центри за дијализа, здравствени домови),
2) објекти за водоснабдување (за снабдување со питка вода) и објекти за фекално одводување (за производство, пречистување и транспорт на вода за функционирање на канализационата мрежа) на јавните претпријатија,
3) објектите и средствата во јавниот сообраќај (аеродроми, железнички станици и станица за сигнализација во јавниот сообраќај),
4) хидрометеролошки и сеизмолошки заводи, и
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5) детски градинки.
(2) Со договорот за продажба на електрична енергија на малите потрошувачи чии објекти се наведени
во став 1 на овој член, се утврдуваат инструментите и
начинот на доставување за обезбедувањето на плаќањето за превземената електрична енергија во тие објекти.
(3) Малите потрошувачи од став 1 на овој член се
должни како гаранција за плаќање на сметките за потрошена електрична енергија, на снабдувачот во краен
случај да му предадат банкарска гаранција на износ на
просечната месечна потрошувачка на електрична енергија во претходната година, за два месеци однапред.
Член 45
(1) Ограничувањето на испораката на електрична
енергија се врши во согласност со закон и соодветните
мрежни правила.
(2) Операторот на соодветниот систем не е одговорен за можните штети кај домаќинствата, односно малите потрошувачи кои би настанале поради ограничувањето на испораката на електрична енергија од став 1
на овој член.
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 46
(1) Договорите за снабдување со електрична енергија кои се склучени пред влегување во сила на овие
Правила, продолжуваат да важат и по влегувањето во
сила на овие Правила до рокот до кој се склучени.
Член 47
(1) Протоколот за комуникација и размена на податоци и информации од член 24 на овие Правила, операторот на соодветниот систем и снабдувачот во краен
случај се должни да го достават до Регулаторна комисија за енергетика во рок од 60 дена по влегувањето во
сила на овие Правила.
Член 48
(1) Врз основа на податоците од член 33 од овие
Правила, Регулаторната комисија за енергетика ќе
утврди критериуми за квалитет на услугите што ги
обезбедува снабдувачот во краен случај, кои што ќе бидат составен дел на овие Правила.
Член 49
(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во Службен весник на Република Македонија
а ќе се применуваат од 1 јули 2013 година.
Бр. 01-2120/1
13 ноември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Стр. 66 - Бр. 144

15 ноември 2012

15 ноември 2012

Бр. 144 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 144

15 ноември 2012

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3486.
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-217 од 17.10.2012 година, на седницата одржана на ден 01.11.2012 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на Горан Поповски од Скопје, издадена со Решение бр. 07150/2 од 21.01.2008 година.
2. Обновената дозвола за работење на брокер на Горан Поповски се дава за период од пет години од денот
на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Горан Поповски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-УП1 -217
1 ноември 2012 година
Скопје
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