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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

669. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-

зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 29.1.2013 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ - 

МАЗУТ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ БЕЗ НАДО-

МЕСТ НА ЈУ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИ-

НИКИ,  ЗАВОД  И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука се отстапува 1.650.000 кг мазут М-1 

НС, од стоковните резерви без надомест на ЈУ од обла-

ста на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски 

клиники, завод и Ургентен центар - Скопје за произ-

водство на топловодно греење и технолошка пареа во 

2013 година. 

 

Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-190/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

  Стр. 

682. Одлука за користење на повласте-

на тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори 

на енергија ............................................ 26 

683. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија ................ 27 

684. Правилник за цени на природен 

гас за снабдувач во краен случај ........ 28 

685. Тарифен систем за дистрибуција 

на природен гас .................................... 31 

686. Тарифен систем за продажба на 

природен гас за снабдувач во краен 

случај  ................................................... 35 

687. Тарифен систем за пренос на при-

роден гас ............................................... 55 
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670. 

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 

35/2011 и 84/2012), Владата на  Република Македонија, 

на седницата одржана на 29.1.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-

ФТЕНИ ДЕРИВАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ  НА ЈУ ОД 

ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА ЈЗУ  УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ,  ЗАВОД  

И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука  од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 

750.000 кг мазут М-1 НС на ЈУ од областа на здрав-

ството  за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, 

завод и Ургентен центар - Скопје.    

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-

пуваат за производство на топловодно греење и техно-

лошка пареа во ЈЗУ Универзитетски клиники - Скопје,  

во 2013 година. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци  за преземање на отстапени-

те нафтени деривати паѓаат на товар на  ЈУ од областа  

на здравството  за потребите на ЈЗУ  Универзитетски 

клиники, завод и Ургентен центар -Скопје. 
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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 де-

нот на објавувањето во „Службен весник на  Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-190/2 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

671. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 29.1.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 

на Агенција за катастар на недвижности на Република 

Македонија, бр.07-54/2 од 8.1.2013 година.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-375/7 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

672. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 

4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 

88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

29.1.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за организација и работа на Агенцијата за вработу-

вање на Република Македонија бр. 02-847 од 7.9.2012 

година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 

вработување на Република Македонија, на седницата 

одржана на 7.9.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-396/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

673. 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 

4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 

88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012 и 114/2012), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

29.1.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕ-

СТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилни-

кот за систематизација на работните места во Агенци-

јата за вработување на Република Македонија бр. 02-

847 од 7.9.2012 година, донесен од Управниот одбор на 

Агенцијата за вработување на Република Македонија, 

на седницата одржана на 7.9.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.41-397/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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674. 

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за леко-

вите и медицинските помагала („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 

53/2011, 136/2011 и 11/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 29.1.2013 годи-

на, донесе 

 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 

НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ЛЕКОВИТЕ 

 

Член 1 

Во Методологијата за начинот на формирање на це-

ните на лековите („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 156/11 и 45/12), во член 16 ставот 6 се 

брише. 

 

Член 2 

Оваа Методологија влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр.41-293/1 Заменик на претседателот 

29 јануари 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 

675. 

Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор 

на пазарот („Службен весник на Република Македони-

ја“ број 48/2010), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 29.1.2013 година,  донесе 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕФЕК-

ТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ   

ЗА 2013 И 2014 ГОДИНА 

 

I. ВОВЕД 

 

Со Националната програма за координација и пре-

земање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 

2013 и 2014 година, се обезбедува имплементација на 

хармонизираното законодавство од областа на безбед-

носта на производите во однос на надзорот на пазарот 

и претставува елиминирање на сите бариери кои го 

попречуваат слободното движење на стоките и услу-

гите. 

Со имплементација на Националната програма се 

имплементира  и реализираат  преземените обврски и 

активности согласно ССА помеѓу Република Македо-

нија и Европската Унија и препораките дадени од стра-

на на Европската комисија во нивните годишни изве-

штаи за Република Македонија.  

Воедно, приоритетите  за воспоставување на надзор 

на пазарот се истакнати и во Поглавје 01 - Слободно 

движење на стоки и во Поглавје 28 - Заштита на потро-

шувачите и здравјето. 

Целта на надзорот на пазарот,  е да се осигура дека 

условите и критериумите утврдени во законодавството 

од областа на безбедноста на производите и во другите 

посебни закони во кои се пропишани посебни суштес-

твени барања за производите, се применуваат доследно 

и правилно и создаваат здрав внатрешен пазар. Исто 

така се гарантира дека се запазени истите мерки и ус-

лови  кои се еднакво запазени во земјите членки во ЕУ 

и дека извршениот надзор врз производ или објект, ка-

ко и услуга, направени од страна на надлежните органи 

ќе биде согласно пропишаните услови и критериуми. 

Програмата е основа за организирање на координа-

тивни активности и преземање на ефективни мерки по-

меѓу органите за надзор на пазарот и Царинската упра-

ва на Република Македонија. Воедно претставува рам-

ка за размена на информации помеѓу инспекторатите и 

Координативноот тело, како и основа за размена на ин-

формации помеѓу Координативното тело и Владата на 

Република Македонија, во насока за надзор на пазарот. 

Со ваков транспарентен начин се овозможува сите за-

интересирани страни да се запознаат со фактичката со-

стојба и со напредокот на развојните политики во обла-

ста на безбедноста на производите и ефикасноста на 

надзорот на пазарот.  

Органите надлежни за надзор на пазарот, согласно 

член 10 од Законот за надзор на пазарот, ги изработува-

ат своите годишни програми и активностите што про-

излегуваат од оваа Национална програма.  

 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Цели на Програмата се обезбедување на координи-

ран надзор на пазарот односно на производите, во за-

висност од нивната намена, или условите кои се испол-

нети за нивно пуштање на пазарот и кога се соодветно 

инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат на 

здравјето или безбедноста на корисниците, или пак во 

случај кога не се во сообразност со применливите бара-

ња утврдени со законите и со прописите донесени врз 
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основа на соодветните одредени закони, да се превзе-

мат мерки во насока на нивно повлекување, забрана 

или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за 

што јавноста или надлежните државни органи во Ре-

публика Македонија  и земјите членки на ЕУ соодвет-

но и благовремено ќе бидат информирани. 

За да се оствари надзорот на пазарот треба да се 

има во предвид следното: 

1. имплементација на воспоставените  механизми за 

комуникација и координација меѓу органите за надзор 

на пазарот; 

2. имплементација на воспоставените на соодветни 

процедури за: 

- следење на барањата или извештаите кои се одне-

суваат на ризикот за производите согласно со закон,  

- следење на несреќните случаи и опасностите по 

здравјето за кои постои сомневање дека се предизвика-

ни од производите, 

- потврда за преземени корективни дејствија и навре-

мено известување на органите за надзор на пазарот и 

- следење на научното и техничкото достигнување 

за прашања поврзани со безбедност на производите 

(state of art); 

3. вршење на активности во насока на олеснување 

на размената на податоци и информации меѓу органите 

за надзор на пазарот;  

4. остварување координација  спроведувањето на 

заедничките планови и постапки за постапување во ит-

ни случаи и 

5. изготвување на акционен план заспроведување 

на координирани контроли и  превземање на ефектив-

ни мерки за надзор на пазарот. 

 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА  

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

 

Развој на системот на правна заштита на потрошувачите 

 

Во насока на обезбедување на владеење на правото  

во функција на пласирање на безбеден производ, сообра-

зен со применливите барања утврдени со законите и со 

прописите донесени врз основа на тие закони, потребно 

е нивна навремена и соодветна имплементација, како и 

нивно понатамошно усогласување со правото на ЕУ. 

 

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ 

 

За понатамошна имплементација на единствениот  

координативен систем за надзор на пазарот на сите ни-

воа, согласно Законот за надзор на пазарот потребно е 

понатамошно јакнење на институционалната соработка 

помеѓу надзорните органи и сите институции вклучени 

во системот на надзорот на пазарот, поради што е неопх-

поден единствен (интегриран) систем на сите нивоа. 

Со цел зголемување на ефикасноста и објективно-

ста при надзорот на производите од аспект на безбед-

носта на производите, во наредниот период се намет-

нува потребата од развивање на софтверска апликација 

за дефинирање на приоритети и дефинирање на ризици 

кај пооделни групи на производи. Со ова ќе се миними-

зира субјекивниот фактор при планирање и извршува-

ње на надзор на пазарот од аспект на безбедноста на 

производите. 

Планираните активности во оваа програма се сог-

ласно приоритетите на Владата на Република Македо-

нија за ефикасен надзор на пазарот. 

При Организирање на координирани акции, прет-

ставниците од органите за надзор на пазарот дејствува-

ат според следните воспоставени мерки и активности: 

- Поднесени поплаки или жалби од носители на 

правата и/или потрошувачите до Организацијата на по-

трошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Државен 

санитарен и здравствен инсопекторат, Државен трудов 

инспекторат, Државен инспекторат за техничка инс-

пекција, Царинска Управа, Агенција за храна и ветери-

нарство, Биро за лекови, Државен инспекторат за жи-

вотна средина, Агенција за електронски комуникаци и 

како и други органи согласно закон; 

- Доставување на поплаките или жалбите до Коор-

динативно тело за надзор на пазарот; 

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на ано-

нимни дојави и пријави и согласни воспоставените проце-

дури на Координативното тело за надзор на пазарот; 

- Подготовка на месечен Акциски план за дејствува-

ње на Координативно тело за надзор на пазарот по поп-

лаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се наве-

дени од носителите на правата и/или потрошувачите; 

- Утврдување на ден/термин во месецот за спрове-

дување на координирана акција; 

- Ангажирање на потребен број на инспектори од 

институциите за конкретна координирана акција и за 

анализа на небезбедниот производ; 

- Спроведување на редовни инспекциски надзори 

над правните и физички лица; 

- Одземање на производи за кои постои доказ дека 

се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во 

соодветниот пропис; и 

- Доставување на одземените производи на физички 

и лабараториски проверки. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

676. 

Врз основа на член 7 став (4) од Законот за квалите-

тот на земјоделските производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.140/10, 53/11 и 55/12), ми-

нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-

тво, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИ-

МАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ, СВОЈСТВА 

И КЛАСИРАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за минималните услови за квали-

тет, својства и класирање на житата и оризот („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.104/11, 59/12 

и 113/12) членот 6 се менува и гласи: 

„Содржината на влага во лупените жита и лупениот 

ориз што се ставаат во промет не може да биде поголе-

ма од 14%, а во нелупениот ориз не може да биде пого-

лема од 15%.“  

 

Член 2 

Во член 10 став 4 точка 2) бројот „13“ се заменува 

со бројот „15“. 

Во точката 3) зборовите: „од 63%“ се заменуваат со 

зборовите: „до 57%“. 

  

Член 3 

Во член 11 ставот 1 се менува и гласи: 

„Класирањето на пченицата наменета за производс-

тво на брашно се врши согласно следните услови: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр.08-13393/3  

18 јануари 2013 година Министер, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

677. 

Врз основа на член 20 став 14 од Законот за превоз 

на опасни материи во патниот и железничкиот сообра-

ќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

92/07, 161/09, 17/11 и 54/11), министерот за транспорт 

и врски во согласност со министерот за внатрешни ра-

боти и министерот за здравство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНО-

СТИТЕ И СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА 

ВОЗАЧИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ, 

ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА 

КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СО-

ДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО  

ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за  должностите, одговорностите и 

стручното оспособување на возачите за превоз на опас-

ни материи, поблиските услови за правните лица кои 

вршат стручно оспособување и содржината и формата 

на образецот на сертификатот и уверението за стручно 

оспособување на возачите („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 10/08)  во членот 2 точка 7 зборо-

вите: “упатство за посебни мерки за безбедност кое со-

држи“ се заменуваат со зборовите: „писмени инструк-

ции кои содржат“.  

             

Член 2 

Во членот 4 по ставот 3 се додаваат  три  нови   ста-

ва  4, 5 и 6 кои гласат: 

„Курс за повторна проверка на знаењето вклучува  

обука за освежување на знаењето и обука за нови тех-

нички и правни одредби согласно ADR.“  

 Стручното оспособување на возачите за превоз на 

опасни материи освен теоретска настава треба да вклу-

чи и практични вежби.  

Времетраењето на обуката на практичните вежби се 

одредува согласно бројот на кандидатите кои се обучу-

ваат“. 

Прилогот број 1 се заменува со нов Прилог број 1 

кој е составен дел на овој правилник.    

 

Член 3 

Во членот 5 во став 1 по зборот „реализираат“ се 

додава зборот „најмалку“. 

По ставот 1 се додава  нов став 2 кој гласи: 

„Во зависност од програмата за обука, времетрае-

њето на курсот за повторна проверка на знаењето изне-

сува најмалку  половина од бројот на часовите предви-

дени за  обуката од став 1 на овој член. 

Ставот 2 станува став 3“. 
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Член 4 

Во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Доколку кандидатот се пријавува за испит по завр-

шен курс за повторна проверка на знаењето во пријава-

та се наведува бројот на Сертификатот за стручна ос-

пособеност на возачите на моторни возила за превоз на 

опасни материи кој што го поседува. 

Ставот 3 станува став 4“. 

 

Член 5 

Членот 10 се менува и гласи: 

„Испитот според основна програма  во која се вклу-

чени и практичните вежби се состои од писмен или 

комбинирано писмен и усмен дел.  

Кандидатот одговара на 25 писмени прашања во 

рок од 60 минути“.   

 

Член 6 

Членот 11 се менува и гласи:  

„Комисијата го оценува кандидатот со описна оцен-

ка „положил“ ако постигнал најмалку 80% од вкупниот 

број предвидени поени или „не положил“ доколку по-

стигнал помалку од 70% од вкупниот број предвидени  

поени. 

Кандидатот кој постигнал од 70% до 80% од вкуп-

ниот број предвидени  поени се упатува на усмен испит 

пред комисијата. Доколку кандидатот на усниот испит 

точно одговори на прашањата се смета дека го поло-

жил испитот“.  

                                      

Член 7 

Членот 12 се менува и гласи:  

„На кандидатот ке му се одобри да полага испит за 

една или повеќе специјалистички програми само до-

колку го положил испитот од основна програма. 

Испитот за секоја пооделна специјалистичка про-

грама се состои од писмен дел.  

Кандидатот одговара писмено на 15 прашања во 

рок од 45 минути“.  

 

Член 8 

По член 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 

 

„Член - 12-а 

Испитот по завршен курс за повторна проверка на 

знаењето се состои од писмен дел.  

Кандидатот за програмата за која се пријавил одго-

вара писмено на 15  прашања во рок од 45 минути“. 

 

Член 9 

Членот 13 се менува и гласи  

„Кандидатот од членовите 12 и 12-а на овој правил-

ник комисијата го оценува со описна оценка “положил“ 

ако постигнал најмалку 80% од вкупниот број предвиде-

ни поени или “не положил“ доколку постигнал помалку 

од 70% од вкупниот број предвидени  поени. 

 Кандидатот кој постигнал од 70% до 80% од вкуп-

ниот број предвидени  поени се упатува на усмен испит 

пред комисијата. Доколку кандидатот на усниот испит 

точно одговори на прашањата се смета дека го поло-

жил испитот“.  

                                                              

Член 10 

Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи: 

„На образецот од став 1 на овој член во горниот дел 

е отпечатен  грбот на Република Македонија  и текстот  

„Република Македонија, Министерство за транспорт и 

врски, Уверение за стручна оспособеност на возачите 

на моторни возила за превоз на опасни материи“, број, 

име и презиме, датум и место на раѓање, датум на по-

ложен испит, положена програма, оспособен за опасни 

материи од класа или UN број, друго освен во цистер-

ни, во цистерни, рок на важење на уверението, датум  

на положен испит за повторна проверка на знаењето, 

положена програма, оспособен за опасни материи од 

класа или UN број, друго освен во цистерни, во цистер-

ни, продолжено уверение до, име презиме и потпис на 

претседателот на комисијата и место за печат(м.п). 

Прилогот број 3 се заменува со нов Прилог број 3 

кој е составен дел на овој правилник.“  

 

Член 11 

Членот 21 се менува и гласи:  

„Сертификатот за стручна оспособеност на возачи-

те на моторни возила за превоз на опасни материи се 

издава на Образец  број 2 и е  направен од пластика со 

бела основа а текстот е со црни букви.  

Димензиите на сертификатот се 85,60X53,98мм и 

сертификатот има заштита со вклучени дополнителни 

безбедносни карактеристики.  

Сертификатот се печати на македонски јазик а нас-

ловот, точката 8 и насловите од позадината покрај ма-

кедонскиот се печатат и на англиски јазик. 

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог  

број 4  и е составен дел на овој правилник“. 

 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија.“  

 

Бр.01-935 Министер 

18 јануари 2013 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

  

Бр. 121-64634 Министер 

29 јануари 2013 година за внатрешни работи, 

Скопје Гордана Јанкулоска,с.р. 

  

Бр. 07-901/2  

29 јануари 2013 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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Врз основа на член 31 став (3) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/12), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ 

КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот ко-

мунален инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање. 

 

Член 2 

Легитимацијата на државниот комунален инспектор се издава на образец кој е даден во Прилог, кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е во правоаголна форма изработен на хамер хартија во 

бела боја со димензии 15х11 см, сместен во дводелен кожен повез во зелена боја. 

На предната страна од корицата на легитимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втиснат грбот на 

Република Македонија а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: Република Македонија, Министерс-

тво за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат, а во средината текст: Легитимација на државен ко-

мунален инспектор. 

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен текст: Република Македонија, под него Министерс-

тво за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат, место за фотографија со димензии 2,5 х 3,5 см, име 

и презиме на државниот комунален инспектор, потпис на инспекторот, регистарски број на легитимацијата, 

датум на издавање, потпис на министерот за транспорт и врски и место за печат.  

На внатрешната десна страна од образецот отпечатен е текст: Државниот комунален инспектор врши инс-

пекциски надзор согласно член 33 од Законот за комуналните дејности. 

 

Член 3 

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. 

Државниот комунален инспектор по престанувањето на службеното својство на инспектор ја враќа легити-

мацијата. 

 

Член 4 

Во случај на губење на легитимацијата државниот комунален инспектор во рок од три дена го известува 

органот кој го назначил, а кој по огласувањето за неважечка му издава нова легитимација. 

Легитимацијата се заменува со нова и во случај кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-

треблива како и во случај кога има промена на личните податоци на државниот комунален инспектор. 

Легитимацијата која се заменува со нова, се поништува. 

 

Член 5 

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

Македонија“. 

 

Бр. 01-974/1 Министер 

24 јануари 2013 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

 

 

 

678. 
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679. 

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11 и 144/12), министерот за транспорт и вр-

ски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање („Службен весник  на  Република 

Македонија” бр. 63/12 и 126/12), во членот 61 став (1) 

во точката 3 В-Јавни институции, потточката В3-Кул-

тура се менува и гласи: 

„В3-Култура 

- Потребниот број на паркинг места се утврдува со 

проектна документација  во зависност од потребите на 

градбата и специфичните услови кои произлегуваат од 

нејзината намена.“  

По ставот (3),  се додава нов став (4) кој гласи:  

„(4) Во случај кога во градежните парцели не може 

да се исполнат условите за потребниот број на паркинг 

места за градба со две или повеќе намени, од кои една 

намена е В3-Култура, може да се реализира заедничко 

користење на паркинг просторот со утврден режим на 

користење во зависност од времето на користење на 

деловите од објектот согласно намените.“  

 

Член 2 

Во членот 75 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 

гласи:  

 „(4) Минималното растојание од крстосницата до 

влезно-излезното приклучување на примарната улична 

мрежа како што се градските магистрали и собирните 

улици кои во својот профил имаат разделен појас поме-

ѓу коловозите и минимум по две сообраќајни ленти во 

правец, изнесува: 

- за градска магистрална улица минимум 100 метри. 

- за собирна улица минимум 50 метри.“    

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.                                                                  

 

Бр. 01-1502/1  

4 февруари 2013 година Министер, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

680. 

Врз основа на член 8-a став (3) од Законот за упра-

вување со пакување и отпад од пакување (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 

47/11, 136/11, 6/12 и 39/12), министерот за животна 

средина и просторно планирање, донесе 

   

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАНДАРДИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДЛИВОСТ КОИ 

ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ КЕСИТЕ ЗА ТРАНС-

ПОРТ НА СТОКИ, НАЧИНОТ НА ПУШТАЊЕ И 

УПОТРЕБА НА БИОРАЗГРАДЛИВИТЕ КЕСИ ЗА  

ТРАНСПОРТ НА СТОКИ НА ПАЗАР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат стандардите за 

биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите 

за транспорт на стоки, начинот на пуштање и употре-

ба на биоразградливите кеси за транспорт на стоки на 

пазар. 

 

Член 2 

Стандардите за биоразградливост од член 4 на овој 

правилник се однесуваат на кеси за транспорт на стоки 

кои се наменети за употреба во продавници, магацини, 

складови, деловни простори, зелени пазари и посебни 

пазари каде што се врши трговија на мало на прехран-

бени производи, во продавници и киосци каде се врши 

трговија на мало на ситни производи за лична потро-

шувачка и во аптеките во кои се продаваат козметички 

производи. 

 

Член 3 

Стандардите за биоразградливост од член 4 на овој 

правилник не се однесуваат на: 

- пластичните кеси за транспорт на стоки на пазар 

кои се наменети да се употребуваат за производи од 

текстил, книги, канцелариски материјал, техничка сто-

ка, мебел, санитарии, железарии, лекови и помошни 

медицински производи, садови за домаќинство, сите 

видови обувки, детски играчки, спортска опрема и 

слична габаритна стока која не е предмет на секојднев-

на општа потрошувачка; 

- пакувања (амбалажа) на производи и 

- пластичните кеси кои се употребуваат за размеру-

вање и пакување на храна и прехранбени производи 

(зеленчук, овошје, месо, брашно и слични производи 

кои на барање на купувачот се размеруваат и пакуваат 

во помала количина). 
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Член 4 

(1) Кесите за транспорт на стоки кои се пуштаат и 

употребуваат на пазар, треба да го исполнат стандар-

дот - МКС 1009 Методи за оцена на оксо-биоразград-

ливост на пластика и фито-токсичноста на остатокот во 

контролирани лабораториски услови, или друг соодве-

тен меѓународно признат стандард.   

(2) Во поглед на еколошката токсичност кесите кои 

се пуштаат и употребуваат на пазар треба да го испол-

нат стандардот МКС EN 13432, Пакување – Барање за 

обнова на пакувањето преку компостирање и биодегра-

дација – Шеми за тестирање и критериуми за оцена за 

крајно прифаќање на пакувањето, или друг соодветен 

меѓународно признат стандард. 

(3) Министерството за животна средина и простор-

но планирање на својата веб страна ги објавува меѓуна-

родно признатите стандарди кои се соодветни на стан-

дардите од став 1 и 2 на овој член. 

 

Член 5 

(1) Печатените кеси кои се пуштаат и употребуваат 

на пазар, треба да содржат текст кој ги  информира по-

трошувачите: 

- дека кесата е биоразградлива (самодекларативно 

тврдење на производителот за заштита на животната 

средина согласно стандардот МКС EN ISO 14021; 

- називот на адитивот за биоразградливост кој е ко-

ристен и 

- месец и година на производство. 

(2) За непечатените кеси кои се пуштаат и употре-

буваат на пазар, текстот од став (1) на овој член се ис-

пишува на примарното пакување од истите. 

(3) Управителите на продавници, магацини, складо-

ви, деловни простори, зелени пазари и посебни пазари 

каде што се врши трговија на мало на прехранбени 

производи, кои ставаат во употреба биоразградливи ке-

си, треба на видно место во своите простории да истак-

нат известување дека кесите кои ги ставаат во употреба 

се биоразградливи кеси произведени соодветно пропи-

шаните стандарди за биоразградливост. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 07-11831/3 Министер за животна средина и 

16 јануари 2013 година просторно планирање, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

681. 

Врз основа на член 66-а и член 184 точка љ) од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата 

за хартии од вредност на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на ден 25.1.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се дава согласност на Правилата за формирање и 

начинот на користење на Гарантниот фонд на Централ-

ниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 

02-7133/1, донесени на седница на Одборот на директо-

ри на Централниот депозитар за хартии од вредност 

АД Скопје одржана на ден 6.12.2012 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-234 Комисија за хартии од вредност 

25 јануари 2013 година на Република Македонија, 

Скопје  

 Комисионер: Милаим Ајдини 

 Комисионер: Елизабета Видовиќ 

 Комисионер: Сејдија Фазлиоски 

 Комисионер: Александар Петрески 

__________ 

  

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

682. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-

кот 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 Друштвото за производство, трговија и 

услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за 

користење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на седни-

цата одржана на ден 1.2.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 

на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се одобрува 
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користење на повластена тарифа на електрична енерги-

ја произведена од хидроелектроцентралата МХЕ 

„БРАЈЧИНО 1“ со инсталирана моќност од 704 kW и 

со локација бр. 375 на КП бр.191/4, бр.3519/10, бр.93/7, 

бр. 94/14, бр.88/12, бр.94/15, бр.3521/4 и бр.191/7, КО 

Брајчино, Општина Ресен. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-

је со седиште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-28 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БРАЈЧИНО 1“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција бр. 375 на КП бр.191/4, бр.3519/10, бр.93/7, бр. 

94/14, бр.88/12, бр.94/15, бр.3521/4 и бр.191/7, КО Брај-

чино, Општина Ресен 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 704 kW 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.113.958 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „БРАЈЧИНО 

1“, УП1 бр. 08-47/12 од 19.3.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-

ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 176/11 и 19/12), се одобрува користење 

на повластените тарифи за одделните блокови, според 

следната табела: 

 

Блок 

Kоличинa на испорачана 

електрична енергија по  

блокови (kWh) 

Повластена тарифа 

за испорачаната 

електрична енер-

гија по блокови 

(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 

- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-07/13  

1 февруари 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

683. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-

кот за повластени производители на електрична енер-

гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 

трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 1.2.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 

на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава ре-

шение за стекнување на статус на повластен произво-

дител на електрична енергија произведена од обновли-

ви извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 

„БРАЈЧИНО 1“ со инсталирана моќност од 704 kW и 

со локација бр. 375 на КП бр.191/4, бр.3519/10, бр.93/7, 

бр.94/14, бр.88/12, бр.94/15, бр.3521/4 и бр.191/7, КО 

Брајчино, Општина Ресен. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-

је со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-28 

- назив на електроцентралата: МХЕ „БРАЈЧИНО 1“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-

ција бр. 375 на КП бр.191/4, бр.3519/10, бр.93/7, бр. 

94/14, бр.88/12, бр.94/15, бр.3521/4 и бр.191/7, КО Брај-

чино, Општина Ресен 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 704 kW 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 3.113.958 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

1.2.2033 година 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-06/13  

1 февруари 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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684. 

Врз основа на член 22, точка 3) и член 24 став (2) од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.16/11 и 136/11), Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија, на седница-

та одржана на 11 јануари 2013 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА СНАБДУВАЧ 

ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овој Правилник се уредува начинот и усло-

вите за пресметување, одобрување и контрола на крај-

ните цени на природниот гас за потрошувачите што се 

снабдуваат преку снабдувачот во краен случај за при-

роден гас. 

(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на 

правните лица кои што врз основа на лиценци издаде-

ни од Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија ја вршат дејноста снабдување во кра-

ен случај со природен гас и потрошувачите на приро-

ден гас што се снабдуваат со природен гас преку снаб-

дувач во краен случај. 

 

Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој Правилник 

го имаат следново значење: 

1) „кубен метар природен гас“ е количина на приро-

ден гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок од 

1,01325 bar и температура од 20 °C; 

2) „ден“ претставува временски период од 24 кон-

тинуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој ка-

лендарски ден до 08:00 часот во следниот календарски 

ден; 

3) „месец“ претставува временски период од 08:00 

часот од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 

часот од првиот ден на идниот календарски месец; 

4) „година“ претставува временски период сметано 

од 08:00 часот од првиот ден во календарската година 

до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска го-

дина; 

5) „директен потрошувач“ значи потрошувач на 

природен гас поврзан директно на преносниот систем; 

6) „дистрибутивен потрошувач“ значи потрошувач 

на природен гас поврзан на дистрибутивен систем; 

7) „тарифи за пренос “ значи тарифа за ангажиран 

капацитет, тарифи за пренесена количина на природен 

гас во преносниот систем за директни и дистрибутивни 

поторошувачи и тарифа за управување со системот за 

природен гас, утврдени со Одлука на Регулаторна ко-

мисија за енергетика врз основа на Тарифниот систем 

за пренос на природен гас; 

8) „тарифа за дистрибуција“ значи тарифа за ди-

стрибуирана количина природен гас во дистрибутивни-

от систем, утврдена со Одлука на Регулаторна комиси-

ја за енергетика врз основа на Тарифниот систем за ди-

стрибуција на природен гас. 

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој 

Правилник го имаат значењето на одделните поими де-

финирани во Законот за енергетика, и тоа: 

1) „преносен систем“ се употребува наместо пои-

мот „систем за пренос на природен гас (преносен си-

стем за природен гас)“ како што е дефиниран во Зако-

нот за енергетика; 

2) „преносна мрежа“ се употребува наместо поимот 

„мрежа за пренос на природен гас (преносна мрежа за 

природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за 

енергетика; 

3) „оператор на преносен систем“ се употребува на-

место поимот „оператор на системот за пренос на при-

роден гас“ како што е дефиниран во Законот за енерге-

тика; 

4) „оператор на преносна мрежа“ се употребува на-

место поимот „оператор на преносна мрежа за природен 

гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

5) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо 

поимот „систем за дистрибуција на природен гас (ди-

стрибутивен систем за природен гас)“, како што е де-

финиран во Законот за енергетика; 

6) „оператор на дистрибутивен систем“ се употре-

бува наместо поимот „оператор на систем за дистрибу-

ција на природен гас“, како што е дефиниран во Зако-

нот за енергетика. 

 

Член 3 

(1) Крајните цени на природниот гас од членот 1 на 

овој Правилник што ги плаќаат потрошувачите треба 

да ги покријат следниве надоместоци: 

1) Надоместок за управување со преносниот систем 

за директните потрошувачи и за дистрибутивните по-

трошувачи приклучени на дистрибутивен систем повр-

зан со преносниот систем. 

2) Надоместок за пренос на природен гас за директ-

ните потрошувачи. 

3) Надоместок за пренос на природен гас за дистри-

бутивните потрошувачи приклучени на дистрибутивен 

систем поврзан со преносниот систем. 

4) Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем. 

5) Надоместокот за снабдување. 
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6) Надоместокот за потрошената количина приро-

ден гас. 

(2) Надоместоците од ставот (1) точки 1) до 5) на 

овој член се пресметуваат во согласност со Тарифниот 

систем за продажба на природен гас за снабдувач во 

краен случај. 

(3) Надоместокот за потрошената количина на при-

роден гас од точката 6) од ставот (1) на овој член се 

пресметува врз основа на набавната цена на природни-

от гас одобрена во согласност со овој Правилник. 

 

II. НАБАВНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

Член 4 

(1) Набавната цена на природниот гас ја утврдува 

Регулаторната комисија за енергетика за секој кален-

дарски месец од регулираниот период врз основа на 

предлог доставен од снабдувачот во краен случај, изго-

твен во согласност со Правилата за набавка на приро-

ден гас. 

(2) Регулираниот период од ставот (1) на овој член 

е определен со Тарифниот систем за продажба на при-

роден гас за снабдувач во краен случај. 

(3) Правилата од став (1) на овој член ги изготвува 

снабдувачот во краен случај и истиот е должен да ги до-

стави до Регулаторната комисија за одобрување најдоц-

на 60 дена пред почетокот на секој регулиран период. 

(4) Правилата од ставот (1) на овој член треба да ги 

содржат условите, начинот и постапката на набавките, 

како и елементите  и начинот на формирање на набав-

ната цена на природниот гас. 

(5) Снабдувачот во краен случај е должен набавката 

на природен гас да ја врши според Правилата од ставот 

(1) на овој член.  

 

III. БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАБАВНАТА 

ЦЕНА НА ПРИРОДНИОТ ГАС 

 

Член 5 

(1) Снабдувачот во краен случај е должен да подне-

се до Регулаторната комисија за енергетика барање за 

одобрување на примена на цената по која ќе го набаву-

ва природниот гас за секој календарски месец од регу-

лираниот период. 

(2) Барањето за одобрување на набавната месечна 

цена се поднесува до Регулаторната комисија за енер-

гетика најмногу 5 дена по истекот на претходниот ка-

лендарски месец, при што снабдувачот во краен случај  

за кој што треба да се одобри набавната цена, при што 

снабдувачот во краен случај за природен гас ги наведу-

ва причините за промена и ја приложува потребната 

документација за оправданоста на промената, односно 

доставува: 

1) податоци за реализирани испорачани количини 

на природен гас за претходниот месец; 

2) податоци за планирани количини на природен 

гас за тековниот и следниот календарски месец; 

3) копии од фактурите за плаќање на испорачаните 

количини на природен гас на трговците со природен 

гас кои што доставиле најповолна цена за природен гас 

согласно утврдените критериуми со Правилата за наба-

вка на природен гас; 

4) сертификат за квалитетот на испорачаниот при-

роден гас;  

5) други податоци по барање на Регулаторната ко-

мисија за енергетика, и  

6) изјава за веродостојност на доставените подато-

ци, на образец содржан во Прилогот 1 кој што составен 

дел на овој Правилник. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

во рок од 3 дена од приемот на барањето од ставот (1) 

на овој член да донесе одлука за одобрување на набав-

ната месечна цена за следниот календарски месец и 

истата да ја објави во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на својата веб страница. 

(4) Снабдувачот во краен случај е должен да ја обја-

ви одлуката од став (3) на овој член на својата веб стра-

ница во рок од најмногу три работни дена од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија. 

 

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 

за енергетика 

 

Член 6 

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија, соодветно се применуваат на организирањето и 

одржувањето на подготвителната седница и редовната 

седница на Регулаторната комисија за енергетика.  

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 7 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 

Бр. 01-66/1  

11 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

  



 Стр. 30 - Бр. 19                                                                             6 февруари 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



6 февруари 2013  Бр. 19 - Стр. 31 

 
 

 

685. 
Врз основа на член 22, точка 2 и член 25 став (3) од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија, на седница-

та одржана на ден 11.1.2013 година, донесе  

 

ТАРИФЕН СИСТЕМ  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

Член 1 

(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција на при-

роден гас (во понатамошниот текст: Тарифен систем) 

се уредува начинот на пресметка на надоместоците 

што потрошувачите треба да ги платат за користење на 

системот за дистрибуција на природен гас, начинот и 

условите за пресметка и утврдување на тарифата за ди-

стрибуција на природен гас и се утврдуваат категории-

те на потрошувачи на природен гас поврзани на систе-

мот за дистрибуција на природен гас.  

(2) Тарифата за дистрибуција на природен гас се 

пресметува со примена на Методологијата содржана во 

Прилогот 1 кој што е составен дел на овој Тарифен си-

стем.  

(3) Тарифата пресметана и утврдена согласно овој 

Тарифен систем треба да овозможи остварување на 

одобрениот приход на вршителот на дејноста дистри-

буција на природен гас. 

 

Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој Тарифен си-

стем го имаат следново значење: 

1) „кубен метар природен гас“ е количина на приро-

ден гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок од 

1,01325 bar и температура од 20 °C. 

2) „Ден“ претставува временски период од 24 кон-

тинуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој ка-

лендарски ден до 08:00 часот во следниот календарски 

ден. 

3) „Месец“ претставува временски период од 08:00 

часот од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 

часот од првиот ден на идниот календарски месец. 

4) „Година“ претставува временски период сметано 

од 08:00 часот од првиот ден во календарската година 

до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска го-

дина. 

5) „Дистрибутивен потрошувач“ значи потрошувач 

на природен гас поврзан на дистрибутивен систем, без 

оглед на тоа дали дистрибутивниот систем е поврзан и 

се напојува со природен гас од преносниот систем. 

6) „Одобрен приход“ значи приход на вршителот на 

дејноста дистрибуција на природен гас, одобрен со од-

лука на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија, донесена врз основа на прописот 

со кој се уредува начинот на пресметка, одобрување и 

контрола на остварувањето на приходите за вршењe на 

регулираните енергетски дејности. 

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој 

Тарифен систем го имаат значењето на одделните пои-

ми дефинирани во Законот за енергетика, и тоа: 

1) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо 

поимот „систем за дистрибуција на природен гас (ди-

стрибутивен систем за природен гас)“, како што е де-

финиран во Законот за енергетика; 

2) „оператор на дистрибутивен систем“ се употре-

бува наместо поимот „оператор на систем за дистрибу-

ција на природен гас“, како што е дефиниран во Зако-

нот за енергетика.  

 

Член 3 

(1) Според карактеристиките и динамиката на кори-

стење дистрибутивниот систем, со овој Тарифен си-

стем се дефинираат следниве категории дистрибутивни 

потрошувачи: 

1) производители на топлинска енергија кои што 

имаат обврска за обезбедување на јавна услуга, 

2) производители на топлинска и електрична енер-

гија од комбинирани постројки во кои едновремено и 

во еден процес се произведува електрична и топлинска 

енергија и/или механичка енергија, 

3) домаќинства и 

4) останати дистрибутивни потрошувачи.  

 

Член 4 

(1) Надоместокот за дистрибуција на природен гас 

го плаќаат сите дистрибутивни потрошувачи. 

(2) Дистрибутивните потрошувачи плаќаат надоме-

сток што се пресметува врз основа на потрошената ко-

личина на природен гас и тарифата за дистрибуција на 

природен гас.  

(3) Надоместокот за дистрибуција на природен гас 

се плаќа месечно.  

 

Член 5 

(1) Регулаторната комисија за енергетика со одлука 

ги утврдува тарифите за дистрибуција за период од ед-

на календарска година за секој дистрибутивен систем 

одделно. 

(2) Тарифите за дистрибуција се пресметуваат со 

примена на Методологијата од Прилогот 1 на овој Та-

рифен систем. 

(3) Тарифите за дистрибуција на природен гас се 

утврдуваат за секоја категорија потрошувачи присутни 

во соодветниот дистрибутивен систем. 
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(4) Тарифите од ставот (3) на овој член се определу-

ваат врз основа на просечната пресметковна тарифа и 

релативните коефициенти со кои што се пресметуваат 

тарифите на одделните дистрибутивни потрошувачи. 

(5) Релативните коефициенти од ставот (4) на овој 

член се изразуваат како однос на тарифата за одделена 

категорија дистрибутивни потрошувачи и просечната 

пресметковна тарифа и при нивното определување тре-

ба да се води сметка за неделната динамика на користе-

ње на природниот гас. 

(6) Релативните коефициенти од ставот (4) на овој 

член ги утврдува Регулаторната комисија за енергетика 

за секој дистрибутивен систем одделно и за секоја го-

дина во текот на постапката на утврдување на дистри-

бутивните тарифи. 

(7) За првите две календарски години од примената 

на овој Тарифен систем релативните коефициенти од 

ставот (5) на овој член ќе бидат еднакви на 1. 

 

Член 6 

(1) Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем од страна на дистрибутивните потрошувачи, 

операторот на дистрибутивниот систем го фактурира 

со месечни фактури кон снабдувачите. 

 

Член 7 

(1) Пресметката на надоместоците за дистрибуиран 

природен гас од членот 6, операторот на дистрибутив-

ниот систем ја изготвува врз основа на мерења на по-

трошените количини на природен гас во текот на еден 

месец. 

(2) Дистрибутивните оператори ги доставуваат по-

датоците за месечната потрошувачка за дистрибутив-

ните потрошувачи до снабдувачите според договорите 

за снабдување, во прилог на фактурите од членот (6). 

 

Член 8 

(1) Најдоцна до 1 декември Регулаторната комисија 

за енергетика ќе донесе заклучок за отпочнување на 

постапката за утврдување на тарифите во согласност со 

овој Тарифен систем за следната календарска година и 

заклучокот ќе го достави до операторите на дистрибу-

тивните системи. 

(2) Со заклучокот од ставот (1) на овој член Регула-

торната комисија за енергетика ќе ги задолжи операто-

рите на дистрибутивните системи најдоцна во рок од 

десет дена од денот на приемот на заклучокот да ги до-

стават до Регулаторната комисија за енергетика пода-

тоците за бројот на постојни дистрибутивни потрошу-

вачи, планирани нови потрошувачи по категории во 

следната календарска година, како и планираната по-

трошувачка на природен гас за секоја категорија потро-

шувачи одделно. 

(3) Податоците од ставот (2) на овој член се доста-

вуваат на начин пропишан согласно Прилог 2.  

 

Член 9 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

да изготви предлог – одлука за утврдување на тарифата 

во рок од пет дена од денот на приемот на податоците 

од операторот на дистрибутивниот систем. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

да свика подготвителна седница најдоцна до истекот на 

дваесет и петтиот ден од денот на доставувањето на 

заклучокот за отпочнување на постапката до операто-

рот на дистрибутивниот систем но не пред свикување-

то на подготвителната седница на која ќе се разгледува 

предлог-одлуката за одобрениот приход за операторот 

на дистрибутивниот систем. 

(3) Кон поканата за подготвителната седница ќе се 

достави и предлог-одлуката од ставот (1) на овој член. 

(4) Седницата на Регулаторната комисија за енерге-

тика на која што треба да се донесе одлуката по однос 

на барањето за одобрување на тарифата треба да се 

одржи најдоцна до истекот на триесеттиот ден од денот 

на донесувањето на заклучокот за отпочнување на по-

стапката. 

(5) Одлуката за утврдување на тарифи ќе се приме-

нува од 1 јануари следната календарска година.  

 

Член 10 

(1) Со започнување на постапката за донесување на 

одлука за промена на одобрениот приход за регулиран 

период, Регулаторната комисија за енергетика ќе от-

почне и постапка за промена на утврдените тарифи, со-

одветно на промената на одобрениот приход. 

(2) Одредбите од членовите 8 и 9 на овој Тарифен 

систем соодветно ќе се применуваат и на постапката за 

донесување на одлуката за промена на утврдената та-

рифа од став (1) на овој член.  

 

Член 11 

(1) Операторот на дистрибутивниот систем е дол-

жен во рок од три дена од денот на влегување во сила 

на Одлуката за утврдување на тарифата, да ја објави 

утврдената тарифа за дистрибуција на природен гас на 

неговата веб страница.  

 

Член 12 

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

 

Бр. 01-67/1  

11 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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686. 
Врз основа на член 22, став 1,точка 3 и член 25 став 

2 од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.16/11 и 136/11), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 јануари 2013 година, донесе  
 

Т А Р И Ф Е Н   С И С Т Е М 
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА  

СНАБДУВАЧ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој Тарифен систем се определуваат начи-

нот и условите за пресметка на тарифата за снабдување 
во краен случај со природен гас и наплата на надоме-
стоците за користење на преносниот и дистрибутивни-
от систем за природен гас, за потрошената количина на 
природен гас, како и пресметка и наплата на надоме-
стокот за снабдувачот во краен случај. 

(2) Одредбите од овој Тарифен систем се однесува-
ат на правните лица кои што врз основа на лиценци из-
дадени од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија ја вршат дејноста снабдување во 
краен случај со природен гас и потрошувачите на при-
роден гас што се снабдуваат со природен гас преку 
снабдувач во краен случај. 

 
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој Тарифен си-
стем го имаат следново значење: 

1) „кубен метар природен гас“ е количина на приро-
ден гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок од 
1,01325 bar и температура од 20 °C; 

2) „ден“ претставува временски период од 24 кон-
тинуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој ка-
лендарски ден до 08:00 часот во следниот календарски 
ден; 

3) „месец“ претставува временски период од 08:00 
часот од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 
часот од првиот ден на идниот календарски месец; 

4) „година“ претставува временски период сметано 
од 08:00 часот од првиот ден во календарската година 
до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска го-
дина; 

5) „директен потрошувач“ значи потрошувач на 
природен гас поврзан директно на преносниот систем; 

6) „дистрибутивен потрошувач“ значи потрошувач 
на природен гас поврзан на дистрибутивен систем; 

7) „одобрен приход“ значи приход на снабдувачот 
во краен случај утврден врз основа на овој Тарифен си-
стем; 

8) „тарифи за пренос“ значи тарифа за ангажиран 
капацитет, тарифи за пренесена количина на природен 
гас во преносниот систем за директни и дистрибутивни 
поторошувачи и тарифа за управување со системот за 
природен гас, утврдени со Одлука на Регулаторна ко-
мисија за енергетика врз основа на Тарифниот систем 
за пренос на природен гас; 

9) „тарифа за дистрибуција“ значи тарифа за ди-
стрибуирана количина природен гас во дистрибутивни-
от систем, утврдена со Одлука на Регулаторна комиси-
ја за енергетика врз основа на Тарифниот систем за ди-
стрибуција на природен гас. 

10) „тарифа за снабдување во краен случај со при-
роден гас“ е цена за услугата снабдување на снабдува-
чот во краен случај со природен гас. 

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој 
Тарифен систем го имаат значењето на одделните пои-
ми дефинирани во Законот за енергетика, и тоа: 

1) „преносен систем“ се употребува наместо пои-
мот „систем за пренос на природен гас (преносен си-
стем за природен гас)“ како што е дефиниран во Зако-
нот за енергетика; 

2) „преносна мрежа“ се употребува наместо поимот 
„мрежа за пренос на природен гас (преносна мрежа за 
природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за 
енергетика; 

3) „оператор на преносен систем“ се употребува на-
место поимот „оператор на системот за пренос на при-
роден гас“ како што е дефиниран во Законот за енерге-
тика; 

4) „оператор на преносна мрежа“ се употребува на-
место поимот „оператор на преносна мрежа за природен 
гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

5) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо 
поимот „систем за дистрибуција на природен гас (ди-
стрибутивен систем за природен гас)“, како што е де-
финиран во Законот за енергетика; 

6) „оператор на дистрибутивен систем“ се употре-
бува наместо поимот „оператор на систем за дистрибу-
ција на природен гас“, како што е дефиниран во Зако-
нот за енергетика. 

 
Регулиран период, времетраење на регулиран  

период и базна година 
 

Член 3 
(1) Под регулиран период се подразбира период од 

една календарска година за кој се определува тарифата 
за снабдување во краен случај со природен гас. 

(2) Базна година е календарската година која е две 
години пред регулираниот период. 

Член 4 
Сметководствени стандарди 

 
(1) Снабдувачите во краен случај со природен гас 

го водат своето сметководство во согласност со зако-
ните и другите прописи во Република Македонија.  

(2) За целите на пресметка и одобрување на тарифа-
та за снабдување во краен случај со природен гас, вр-
шителот на дејноста е должен кон барањето за одобру-
вање на тарифата до Регулаторната комисија за енерге-
тика да достави податоци во согласност со формулари-
те и табелите пропишани во членот 10 став (6) на овој 
Тарифен систем.  

(3) Снабдувачот во краен случај со природен гас е 
должен, согласно обврските утврдени во лиценцата за 
вршење на дејноста снабдување во краен случај со при-
роден гас, по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика да доставува и други податоци и информа-
ции потребни за пресметка, одобрување и контрола на 
приходот.  

 
Член 5 

(1) Надоместоците од ставот (1) на членот 1 на овој 
Тарифен систем снабдувачот во краен случај со приро-
ден гас ги фактурира до своите потрошувачи преку ме-
сечни фактури во кои се содржани следните надоме-
стоци: 

1) Надоместок за управување со преносниот систем 
за директните потрошувачи и дистрибутивните потро-
шувачи приклучени на дистрибутивен систем поврзан 
со преносниот систем пресметан врз основа на тарифа-
та за управување со системот за пренос и потрошените 
количини природен гас во календарскиот месец за кој 
се издава фактурата. 

2) Надоместок за пренос на природен гас за директ-
ните потрошувачи пресметан врз основа на тарифите 
за ангажираниот капацитет и потрошените количини 
природен гас во календарскиот месец за кој се издава 
фактурата. 
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3) Надоместок за пренос на природен гас за дистри-
бутивните потрошувачи приклучени на дистрибутивен 
систем поврзан со преносниот систем пресметан врз 
основа на тарифата за пренесена количина природен 
гас за дистрибутивните потрошувачи и потрошените 
количини природен гас во календарскиот месец за кој 
се издава фактурата. 

4) Надоместокот за користење на дистрибутивниот 
систем пресметан врз основа на тарифата за дистрибу-
ција за дистрибутивниот систем на кој е приклучен по-
трошувачот и потрошената количина природен гас во 
календарскиот месец за кој се издава фактурата. 

5) Надоместокот за потрошената количина приро-
ден гас во месецот за кој се издава фактурата се прес-
метува врз основа на набавната цена на природниот гас 
по која снабдувачот во краен случај со природен гас го 
набавува природниот гас, одобрена од Регулаторната 
комисија за енергетика врз основа на Правилникот за 
цени на природен гас за снабдувач во краен случај со 
природен гас и потрошените количини природен гас во 
месецот. 

6) Надоместокот за снабдување во краен случај со 
природен гас пресметан врз основа на тарифата за снаб-
дување во краен случај со природен гас утврдена со Од-
лука на Регулаторната комисија за енергетика за соод-
ветната календарска година и потрошените количини 
природен гас во месецот за кој се издава фактурата. 

(3) Во фактурите од ставот (1) на овој член снабду-
вачот во краен случај со природен гас е должен оддел-
но да ги искаже сите надоместоци. Снабдувачот во кра-
ен случај со природен гас е должен, како прилог кон 
фактурата од ставот (1) на овој член, да ја прикаже ин-
формацијата за крајната цена на потрошениот приро-
ден гас добиена како збир на надоместоците од ставот 
(1) на овој член, поделен со потрошената количина на 
природен гас во соодветниот календарски месец. 

(4) Надоместоците од ставот (1) на овој член не го 
содржат данокот на додадена вредност кој во фактура-
та се искажува одделно, во согласност со закон. 

 
Мерење на испорачани количини  

на природен гас 
 

Член 6 
(1) Мерењето, односно отчитувањето на мерачите, 

за испорачаните количини природен гас во претходни-
от календарски месец на директните потрошувачи се 
врши во првиот ден од следниот календарски месец од 
страна на операторот на преносната мрежа. 

(2) Измерените количини на природен гас од ставот 
(1) на овој член се заокружуваат на цел број метри куб-
ни природен гас.  

(3) Операторите на преносната мрежа се должни до 
операторот на преносниот систем и до снабдувачот во 
краен случај со природен гас да ги достават измерените 
количини од ставот (2) на овој член најдоцна до трети-
от ден од месецот.  

 
Член 7 

(1) Мерењето, односно отчитувањето на мерните 
уреди кај дистрибутивните потрошувачи во претходни-
от календарски месец се врши во првите три дена од 
наредниот календарски месец од страна на овластени 
лица од операторот на дистрибутивниот систем. 

(2) Измерените количини на природен гас од став 1 
на овој член се заокружуваат на цел број кубни метри 
природен гас. 

(3) Измерените количини од ставот (2) на овој член 
операторот на дистрибутивниот систем е должен да ги 
достави до снабдувачот во краен случај со природен 
гас најдоцна до шестиот ден од календарскиот месец. 

II. ПРЕСМЕТКА НА ТАРИФАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ 
ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
Член 8 

(1) Приходот што снабдувачот во краен случај со 
природен гас го остварува преку наплата на надоместо-
кот за снабдување во краен случај со природен гас тре-
ба да обезбеди покривање на оправданите оперативни 
трошоци и амортизацијата на средствата за вршење на 
регулираната дејност, направени во рамки на нормали-
зираните трошоци при остварување на пропишан ква-
литет за вршење на дејноста, како и обезбедување на 
соодветна стапка на поврат на капиталот од вршењето 
на регулираната енергетска дејност. 

(2) Во приходот од ставот (1) на овој член се вклу-
чени и приходите кои што снабдувачот во краен случај 
со природен гас ги остварува по други основи при вр-
шење на дејноста снабдување во краен случај со при-
роден гас.  

(3) Тарифата за снабдување во краен случај со при-
роден гас за регулираниот период се определува како 
процент од набавната цена на природниот гас одобрена 
врз основа на Правилникот за цени на природен гас за 
снабдувач во краен случај. 

(4) Тарифата за снабдување во краен случај со при-
роден гас се изразува во денари за метар кубен приро-
ден гас и заокружува на четири децимални места, а во 
себе не го содржи данокот на додадена вредност. 

(5) При определување на тарифата за снабдување 
во краен случај со природен гас Регулаторната комиси-
ја за енергетика ќе ги земе предвид оправданите тро-
шоци на снабдувачот во краен случај со природен гас 
врз основа на податоците доставени во барањето од 
членот 10 на овој Тарифен систем, како и профитот 
што снабдувачот треба да го оствари при вршењето на 
регулираната дејност. 

 
Член 9 

(1) Надоместокот за снабдување во краен случај со 
природен гас за секој календарски месец од регулирани-
от период се пресметува како производ од тарифата за 
снабдување во краен случај со природен гас утврдена со 
Одлука на Регулаторната комисија за енергетика донесе-
на врз основа на овој Тарифен систем и потрошената ко-
личината на природен гас во соодветниот месец. 

 
III. БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА 
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН 

ГАС 
 

Член 10 
(1) Снабдувачот во краен случај со природен гас го 

доставува барањето за одобрување на тарифа за снаб-
дување во краен случај со природен гас до Регулатор-
ната комисија за енергетика најдоцна 60 дена пред 
истекот на регулираниот период.  

(2) Барањето го доставува управителот или дире-
кторот на снабдувачот во краен случај со природен гас 
по претходна добиена согласност од органот на упра-
вување.  

(3) Кон барањето, треба да бидат доставени подато-
ци за работењето на претпријатието, а особено:  

1) Тековна состојба за правното лице издадена од 
Централниот Регистар на Република Македонија,  

2) Финансиски извештаи со сите прилози изготвени 
согласно законската регулатива во Република Македо-
нија и извештај од ревизијата на финансиските изве-
штаи, за претпријатието како правно лице, како и за се-
која регулирана дејност поодделно доколку исто прав-
но лице врши повеќе од една регулирана дејност, како 
и консолидирани финансиски извештаи, во согласност 
со закон;  
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3) Бруто биланс за базната година и за секоја наред-
на година по базната година, до денот на доставување 
на барањето,  

4) Финансиско-сметководствени и техничко-еко-
номски и други податоци и информации;  

5) Податоци за набавена и продадена количина на 
природен гас на потрошувачите во претходниот период;  

6) Податоци за бројот на потрошувачите;  
(4) Кон барањето од ставот (1) на овој член прет-

пријатието е должно да достави изјава за веродостојно-
ста на податоците во барањето, потпишана од одговор-
ното лице на претпријатието. Содржината на изјавата е 
дадена во Прилогот 2 кој што е составен дел на овој 
Тарифен систем.  

(5) Барањето се доставува во два примерока. 
(6) Податоците од ставот (3), точки 2) до 6) на овој 

член, како и финансиско-сметководствените и технич-
ко-економските и други податоци и информации изго-
твени во Еxcel формат, согласно со Прилог 3 кој што е 
составен дел на овој Правилник, се доставуваат и во 
електронска форма. 

 
Постапување по барањето 

 
Член 11 

(1) Постапката за пресметка и одобрување на при-
ходот и тарифата за снабдување во краен случај со 
природен гас отпочнува со денот на приемот на бара-
њето во архивата на Регулаторната комисија за енерге-
тика.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика ќе го разг-
леда барањето во рок од 30 дена од денот на приемот и 
доколку утврди дека недостасуваат одредени податоци 
и/или документи кои што подносителот на барањето бил 
должен да ги достави во согласност со членот 10 на овој 
Тарифен систем, ќе донесе заклучок со кој ќе го задолжи 
подносителот да ги достави пропишаните податоци и 
документи во рок кој што не може да биде подолг од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика може пред 
донесување на заклучокот од ставот (2) на овој член да 
го повика снабдувачот во краен случај на природен гас 
на заеднички состанок за дополнителни информации и 
појаснувања во врска со поднесеното барање.  

(4) Доколку подносителот на барањето не постапи 
по барањата за дополнување на одредени податоци и 
документи во рокот определен со заклучокот од ставот 
(2) на овој член во целост или делумно, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе ја спроведе постапката со ко-
ристење на податоците што биле доставени или други 
јавно достапни податоци или податоци што и се на рас-
полагање. 

 
Член 12 

(1) Покрај документите и податоците наведени во 
членот 10 од овој Тарифен систем, Регулаторната ко-
мисија за енергетика, врз основа на обврските утврде-
ни во лиценцата за вршење на енергетската дејност, со 
посебен заклучок може да го задолжи подносителот на 
барањето да достави и други документи, извештаи и 
податоци за кои оценила дека се потребни за спроведу-
вање на постапката.  

(2) При донесувањето на заклучокот од ставот (1) 
на овој член Регулаторната комисија за енергетика 
ќе води сметка рокот за доставување на бараните до-
кументи, извештаи и податоци да биде во рамки на 
рокот од 30 дена од денот на отпочнувањето на по-
стапката.  

Објавување на барањето 
 

Член 13 
(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпоч-

не постапка за прибирање на мислења и предлози по 
барањето од заинтересираните правни и физички лица 
најдоцна до истекот на 30 дена од денот на поднесува-
ње на барањето.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика го утврду-
ва текстот на барањето, што ќе биде објавен на нејзината 
веб-страна, и на трошок на регулираното претпријатие, 
го објавува во два дневни весника, од кои во еден кој 
што се објавува на македонски јазик и еден кој што се 
објавува на јазикот што го говорат најмалку 20% од гра-
ѓаните кои говорат службен јазик кој не е македонски.  

(3) Рокот на доставување на мислењата и предлози-
те од заинтересираните физички и правни лица не мо-
же да биде подолг од 7 дена од денот на објавувањето 
во еден од двата дневни весника во кој што е последно 
објавено.  

 
Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 

за енергетика 
 

Член 14 
(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, соодветно се применуваат на организирањето и 
одржувањето на подготвителната седница и редовната 
седница на Регулаторната комисија за енергетика.  

 
Подготвителна седница 

 
Член 15 

(1) Врз основа на податоците доставени кон бара-
њето, како и врз основа на анализата на доставените 
мислења од заинтересираните физички и правни лица, 
Регулаторната комисија за енергетика изготвува нацрт 
текст на Одлуката со образложение, во кое што ќе би-
дат презентирани и елементите на барањето, како и 
ставот на Регулаторната комисија за енергетика во од-
нос на доставените мислења и предлози од заинтереси-
раните физички и правни лица.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
да свика подготвителна седница не подоцна од 45 дена 
од денот на поднесувањето на барањето.  

(3) Кон поканата за присуство на подготвителната 
седница се доставуваат нацрт текстот на Одлуката и 
мислењата добиени од заинтересираните правни и фи-
зички лица.  

(4) За присуство и учество во расправата на подго-
твителната седница се покануваат овластени претстав-
ници на подносителот на барањето, институции и орга-
низации, како и заинтересирани претпријатија.  

 
Редовна седница 

 
Член 16 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на доставувањето 
на барањето да одржи редовна седница на која ќе доне-
се одлука по барањето за пресметка и одобрување на 
приход.  

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 01 јануари 2014 година. 

 
Бр. 01-68/1  

11 јануари 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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687. 
Врз основа на член 22 точка 2 и член 25 став (3) од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија, на седница-

та одржана на ден 11.1.2013 година, донесе  

 

ТАРИФЕН СИСТЕМ  

ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

(1) Со овој Тарифен систем за пренос на природен 

гас (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се уре-

дува начинот на пресметка на надоместоците што по-

трошувачите треба да ги платат за користење на систе-

мот за пренос на природен гас и мрежите за пренос на 

природен гас, начинот и условите за пресметка и утвр-

дување на тарифите за пренос на природен гас и тари-

фите за управување со системот за пренос на природен 

гас и се утврдуваат категориите на потрошувачи на 

природен гас поврзани на системот за пренос на приро-

ден гас.  

(2) Тарифата за пренос на природен гас се пресме-

тува со примена на Методологијата содржана во При-

лог I кој што е составен дел на овој Тарифен систем, а 

тарифата за  управување со системот за пренос на при-

роден гас се пресметува со примена на Методологијата 

содржана во Прилог II кој што е составен дел на овој 

Тарифен систем. 

(3) Тарифите пресметани и утврдени согласно овој 

Тарифен систем треба да овозможат остварување на 

одобрениот приход на вршителите на дејностите пре-

нос на природен гас и управување со системите за пре-

нос на природен гас. 

 

Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој Тарифен си-

стем го имаат следново значење: 

1) „кубен метар природен гас“ е количина на приро-

ден гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок од 

1,01325 bar и температура од 20 °C. 

2) „Ден“ претставува временски период од 24 кон-

тинуирани часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој ка-

лендарски ден до 08:00 часот во следниот календарски 

ден. 

3) „Месец“ претставува временски период од 08:00 

часот од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 

часот од првиот ден на идниот календарски месец. 

4) „Година“ претставува временски период сметано 

од 08:00 часот од првиот ден во календарската година 

до 08:00 часот од првиот ден во идната календарска го-

дина. 

5) „Директен потрошувач“ значи потрошувач на 

природен гас поврзан директно на преносниот систем.  

6) „Дистрибутивен потрошувач“ значи потрошувач 

на природен гас поврзан на дистрибутивен систем што 

е поврзан и се напојува со природен гас од преносниот 

систем. 

7) „Одобрен приход“ значи приход на вршителот на 

дејноста пренос на природен гас, односно приход на 

вршителот на дејноста управување со системот за пре-

нос на природен гас, одобрен со одлука на Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија, 

донесена врз основа на прописот со кој се уредува на-

чинот на пресметка, одобрување и контрола на оства-

рувањето на приходите за вршењe на регулираните 

енергетски дејности. 

(2) Следниве изрази што се употребуваат во овој 

Тарифен систем го имаат значењето на одделните пои-

ми дефинирани во Законот за енергетика, и тоа: 

1) „преносен систем“ се употребува наместо пои-

мот „систем за пренос на природен гас (преносен си-

стем за природен гас)“ како што е дефиниран во Зако-

нот за енергетика; 

2) „преносна мрежа“ се употребува наместо поимот 

„мрежа за пренос на природен гас (преносна мрежа за 

природен гас)“, како што е дефиниран во Законот за 

енергетика; 

3) „оператор на преносен систем“ се употребува на-

место поимот „оператор на системот за пренос на при-

роден гас“ како што е дефиниран во Законот за енерге-

тика; 

4) „оператор на преносна мрежа“ се употребува на-

место поимот „оператор на преносна мрежа за природен 

гас“ како што е дефиниран во Законот за енергетика; 

5) „дистрибутивен систем“ се употребува наместо 

поимот „систем за дистрибуција на природен гас (ди-

стрибутивен систем за природен гас)“, како што е де-

финиран во Законот за енергетика; 

6) „оператор на дистрибутивен систем“ се употре-

бува наместо поимот „оператор на систем за дистрибу-

ција на природен гас“, како што е дефиниран во Зако-

нот за енергетика. 

 

II. КАТЕГОРИИ  НА ПОТРОШУВАЧИ 

 

Член 3 

(1) Според карактеристиките и динамиката на кори-

стење на преносниот систем за природниот гас, со овој 

Тарифен систем се дефинираат следниве категории  на 

потрошувачи: 

1) директни потрошувачи  

1.1) производители на топлинска енергија директно 

приклучени на преносниот систем, кои што имаат об-

врска за обезбедување на јавна услуга, 

1.2) останати директни потрошувачи и 

2) дистрибутивни потрошувачи.  

(2) Потрошувачите од ставот (1) на овој член плаќа-

ат надоместок за користење на системот за пренос на 

природен гас кој што се состои од надоместок за пре-

нос на природен гас и надоместок за управување со си-

стемот за пренос на природен гас.  
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III. ТАРИФИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРЕНОС  

НА ПРИРОДЕН ГАС 

 

Член 4 

(1) Надоместокот за пренос на природен гас го пла-

ќаат сите директни и дистрибутивни потрошувачи. 

(2) Директните потрошувачи од член 3, став 1, точ-

ка 1) и 2) на овој Тарифен систем плаќаат надоместок 

за пренос на природен гас што се состои од: 

1) надоместок за планираниот ангажиран капацитет 

што се пресметува врз основа на планираниот ангажи-

ран капацитет на потрошувачот и тарифата за ангажи-

ран капацитет, независно од количината на потрошен 

природен гас, 

2) надоместок за пренесени количини на природен 

гас што се пресметува врз основа на потрошената ко-

личина на природен гас и тарифата за пренесена коли-

чина на природен гас за директните потрошувачи.  

(3) Дистрибутивните потрошувачи од член 3, став 

1, точка 3) на овој Тарифен систем плаќаат надоместок 

што се пресметува врз основа на потрошената количи-

на на природен гас и тарифата за пренесен природен 

гас за дистрибутивните потрошувачи, при што тарифа-

та за пренесена количина на природен гас се пресмету-

ва на начин кој го вклучува и надоместокот за плани-

ран ангажиран капацитет на дистрибутивниот систем.  

(4) Надоместокот за планираниот ангажиран капа-

цитет се пресметува на годишно ниво, а потрошувачи-

те го плаќаат аконтативно на еднакви месечни рати по  

завршувањето на календарскиот месец за кој се однесу-

ва надоместокот.  

(5) Надоместокот за пренесени количини на приро-

ден гас се пресметува според потрошената количина на 

природен гас во текот на еден календарски месец и се 

плаќа месечно.  

 

Член 5 

(1) Планираниот ангажиран капацитет го утврдува 

операторот на преносниот систем врз основа на пода-

тоци за планирана потрошувачка или планирани презе-

мања на природен гас од преносниот систем во секој 

календарски месец од годината за која се утврдуваат 

тарифите за пренос. 

(2) Податоците за планираната месечна потрошу-

вачка од ставот (1) на овој член операторот на пренос-

ниот систем ги добива од: 

1) потрошувачите што самостојно учествуваат на 

пазарот на природен гас 

2) снабдувачите во име на директните потрошувачи 

кои што не учествуваат самостојно на пазарот на при-

роден гас и  

3) операторите на дистрибутивните системи прик-

лучени на преносната мрежа за количините на приро-

дена гас што ќе бидат преземени од преносната мрежа.  

(4) Корисниците на системот за пренос од ставот 

(2) на овој член се должни да ги достават до операто-

рот на преносниот систем податоците за планираната 

потрошувачка за следната календарска година најдоц-

на до 15 ноември. 

Член 6 

(1) Планираниот ангажиран капацитет за преносни-

от систем се пресметува како збир на максималните 

месечни планирани количини утврдени за секој потро-

шувач одделно и збирот на максималните месечни пла-

нирани количини утврдени за секој дистрибутивен си-

стем одделно. 

(2) Планираниот ангажиран капацитет за директен 

потрошувач се определува врз основа на учеството на 

неговата максимална месечна потрошувачка во вкуп-

ниот ангажиран капацитет на преносниот систем. 

(3) Планираниот ангажиран капацитет на дистрибу-

тивните потрошувачи се пресметува врз основа на зби-

рот на максималните месечни планирани количини на 

дистрибутивните системи во планираниот ангажиран 

капацитет за преносниот систем. 

 

Член 7 

(1) Регулаторната комисија за енергетика со одлука 

ги утврдува тарифите за пренос за период од една ка-

лендарска година. 

(2) Тарифите за пренос се пресметуваат со примена 

на Методологијата од Прилогот 1 на овој Тарифен си-

стем. 

(3) Основа за пресметката на тарифите за пренос 

претставува збир од одобрените поединечни приходи 

за наредната година за секој од операторите на пренос-

ните мрежи. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика со Одлука 

која што ја донесува најдоцна до 15 декември утврдува 

колкав дел, односно процент од збирот на одобрените 

приходи од ставот (3) на овој член ќе се надоместува 

преку тарифата за ангажиран капацитет кој се опреде-

лува врз основа на оптовареноста на преносниот си-

стем. Преостанатиот дел од збирот на поединечните 

приходи ќе се користи за пресметка на тарифите за 

пренесени количини природен гас. 

(5) Доколку со Одлуката од ставот (4) на овој член 

Регулаторната комисија за енергетика одлучи дека про-

центот од регулираниот приход што ќе се надоместува 

преку тарифата за ангажиран капацитет во наредната 

календарска година е еднаков на нула, тарифата за ан-

гажиран капацитет ќе биде еднаква на нула, а потрошу-

вачите во таа календарска година нема да плаќаат 

аконтативен надоместок за ангажиран капацитет. 

 

IV. ТАРИФИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 

 

Член 8 

(1) Надоместокот за управување со преносниот си-

стем го плаќаат сите директни и дистрибутивни потро-

шувачи. 

(2) Надоместокот се пресметува како производ од 

тарифата за управување со преносниот систем (во ната-

мошниот текст: тарифа за управување) и пренесените 

количини на природен гас во еден календарски месец. 
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Член 9 

(1) Регулаторната комисија за енергетика со одлука 

ја утврдува тарифата за управување со преносниот си-

стем за период од една календарска година.  

(2) Тарифата за управување со преносниот систем 

се пресметува со примена на Методологијата од При-

логот II на овој Тарифен систем. 

(3) За пресметка на тарифата за управување со пре-

носниот систем се користат податоците наведени во 

членот 5 од овој Тарифен систем што операторот на 

преносниот систем е должен да ги достави до Регула-

торната комисија за енергетика. 

(4) Основа за пресметката на тарифата за управува-

ње со преносниот систем претставува одобрениот при-

ход на операторот на преносниот систем за наредната 

година. 

 

V. ФАКТУРИРАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  

КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 

 

Член 10 

(1) Надоместокот за користење на преносниот си-

стем операторот на преносниот систем го фактурира со 

месечни фактури на: 

1) директните потрошувачи кои што самостојно 

учествуваат на пазарот на природен гас и 

2) снабдувачите за директните потрошувачи кои 

што не ги исполнуваат условите за самостојно учество 

на пазарот на природен гас или за дистрибутивните по-

трошувачи. 

(2) Во фактурите од ставот (1) на овој член операто-

рот на преносниот систем е должен одделно да ги иска-

же следните надоместоци: 

1) надоместок за управување на системот за сите 

потрошувачи, 

2) аконтативниот надоместок за планираниот анга-

жиран капацитет за потрошувачите што го плаќаат овој 

надоместок, и 

3) надоместок за пренесена количина на природен 

гас за сите потрошувачи. 

(3) Кон фактурите од ставот (1) на овој член издаде-

ни на снабдувачите операторот е должен да достави и 

детален преглед за секој директен потрошувач со надо-

местоците од ставот (2) на овој член, како и збирен 

преглед на надоместоците за дистрибутивните потро-

шувачи. 

 

Член 11 

(1) Доколку тарифата за ангажиран капацитет не е 

еднаква на нула за претходната година, операторот на 

преносниот систем до 30 јануари прави пресметка на 

реално ангажираниот капацитет на корисниците повр-

зани на преносниот систем врз основа на реализирана-

та месечна потрошувачка за директните потрошувачи и 

реално преземените количини на природен гас од стра-

на на дистрибутивните системи во претходната година. 

(2) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој 

член операторот на преносниот систем го пресметува 

реално ангажираниот капацитет за секој директен по-

трошувач и ангажираниот капацитет на дистрибутив-

ните системи со примена на истата методологија со ко-

ја се утврдува и планираниот ангажиран капацитет. 

Врз основа на реално ангажираните капацитети, опера-

торот на преносниот систем ги пресметува конечните 

надоместоци за секој директен потрошувач одделно и 

конечниот надоместок за ангажиран капацитет за ди-

стрибутивните потрошувачи.  

(3) Во случаите кога аконтативно пресметаниот и 

платен надоместок за ангажиран капацитет е поголем 

од реално ангажираниот капацитет, операторот на пре-

носниот систем ќе му ја надoмести разликата на потро-

шувачот или на неговиот снабдувач при издавање на 

фактурата за месец јануари. Во случаите кога аконта-

тивно пресметаниот надоместок за ангажиран капаци-

тет е помал од надоместокот за реално пресметаниот 

капацитет, операторот на преносниот систем ќе ја 

вклучи пресметаната разлика во фактурата за месец ја-

нуари. 

(4) Снабдувачот е должен разликата за помалку или 

повеќе пресметан надоместок за ангажиран капацитет 

која што му е надоместена, или му е вклучена во прес-

метката за месец јануари, да му ја надомести или да му 

ја пресмета на потрошувачот кој што го снабдува. 

 

Член 12 

(1) Пресметката на надоместоците за пренесен при-

роден гас од ставот (2) на членот 10, како и пресметка-

та на реално ангажираниот капацитет од членот 11, 

операторот на преносниот систем ги изготвува врз ос-

нова на мерења на потрошените и/или преземените ко-

личини на природен гас во текот на еден месец. 

(2) Операторите на преносните мрежи ги доставува-

ат до Операторот на системот следниве податоци: 

1) месечната потрошувачка на природен гас на ди-

ректните потрошувачи што самостојно настапуваат на 

пазарот на природен гас до операторот на преносниот 

систем, 

2) преземени количини на природен гас од страна 

на дистрибутивните системи до операторот на пренос-

ниот систем, и 

3) месечната потрошувачка на природен гас за ди-

ректните потрошувачи што не настапуваат самостојно 

на пазарот на природен гас, поединечно за секој потро-

шувач до соодветните снабдувачи. 

(3) Снабдувачите со природен гас ги доставуваат 

следниве податоците за своите потрошувачи до опера-

торот на преносниот систем: 
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1) месечна потрошувачка на природен гас за ди-

ректните потрошувачи што не настапуваат самостојно 

на пазарот на природен гас, поединечно за секој потро-

шувач, 

2) месечната потрошувачка на дистрибутивните по-

трошувачи, групирани по дистрибутивни системи. 

(4) Дистрибутивните оператори ги доставуваат по-

датоците за месечната потрошувачка за дистрибутив-

ните потрошувачи до снабдувачите според договорите 

за снабдување. 

(5) Операторите на преносните мрежи и операторите 

на дистрибутивните системи се должни најдоцна до 

истекот на петтиот ден од секој месец да ги достават по-

датоците од ставовите (2) и (4) на овој член до операто-

рот на преносниот систем, односно до снабдувачите. 

(6) Снабдувачите се должни најдоцна до десеттиот 

ден од секој месец да ги достават податоците од ставот 

(3) на овој член до операторот на преносниот систем. 

 

VI. РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  

ПРЕНОС НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРЕНОСНИТЕ 

МРЕЖИ  

 

Член 13 

(1) Наплатениот надоместок за пренос на природен 

гас за еден календарски месец операторот за преносни-

от систем е должен да го распредели и исплати на опе-

раторите на преносните мрежи најдоцна до 15 во след-

ниот календарски месец. 

(2) Износот што операторите на преносните мрежи 

треба да го добијат се пресметува врз основа на учес-

твото на нивните одобрени приходи во календарската 

година во вкупниот регулиран приход на сите операто-

ри на преносните мрежи во истата календарска година. 

 

VII. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ  

НА ТАРИФИТЕ 

 

Член 14 

(1) Најдоцна до 1 декември Регулаторната комисија 

за енергетика ќе донесе заклучок за отпочнување на 

постапката за утврдување на тарифите согласно овој 

Тарифен систем и ќе го достави до операторот на пре-

носниот систем. 

(2) Со заклучокот од став 1 на овој член Регулатор-

ната комисија за енергетика ќе го задолжи операторот 

на преносниот систем најдоцна во рок од десет дена од 

денот на приемот на заклучокот да ги достави до Регу-

латорната комисија за енергетика податоците од ставот 

(2) на членот 5 на овој Тарифен систем. 

(3) Податоците од ставот (2) на овој член се доста-

вуваат на начин пропишан согласно Прилог III.  

 

Член 15 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

да изготви предлог – одлука за утврдување на тарифи-

те во рок од седум дена од денот на приемот на подато-

ците од операторот на преносниот систем. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

да свика подготвителна седница најдоцна до истекот на 

дваесет и петтиот ден од денот на доставувањето на 

заклучокот за отпочнување на постапката до операто-

рот на преносниот систем, но не пред свикувањето на 

подготвителната седница на која ќе се разгледува пред-

лог-одлуката за одобрениот приход за операторот на 

преносниот систем. 

(3) Кон поканата за подготвителната седница ќе се 

достави и предлог-одлуката од ставот (1) на овој член. 

(4) Седницата на Регулаторната комисија за енерге-

тика на која што треба да се донесе одлуката по однос 

на барањето за одобрување на тарифите треба да се 

одржи најдоцна до истекот на трисеттиот дена од денот 

на донесувањето на заклучокот за отпочнување на по-

стапката. 

(5) Одлуката за утврдување на тарифи ќе се приме-

нува од 1 јануари за тековната година.  

 

Член 16 

(1) Со започнување на постапката за донесување на 

одлука за промена на одобрениот приход за регулиран 

период, Регулаторната комисија за енергетика ќе от-

почне и постапка за промена на утврдените тарифи, со-

одветно на промената на одобрениот приход. 

(2) Одредбите од членовите 14 и 15 на овој Тари-

фен систем соодветно ќе се применуваат и на постап-

ката за донесување на одлуката за промена на утврде-

ните тарифи од став (1) на овој член.  

 

Член 17 

(1) Операторот на преносниот систем е должен во 

рок од три дена од денот на влегување во сила на Од-

луката за утврдување на тарифите да ги објави уврде-

ните тарифи за користење на преносниот систем на не-

говата веб страница.  

 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 18 

(1) Со денот на влегување во сила на овој Тарифен 

систем престанува да важи Тарифниот систем за пре-

нос на природен гас („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.94/2005). 

(2) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.  

 

Бр. 01-69/1  

11 јануари 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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