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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

5827. 

Врз основа на член 7 од Законот за вршење на занаетчиска дејност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 62/04, 55/07, 115/10, 36/11, 53/11 и 164/13), министерот за економија донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИС-

ПОЛНУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА  ПРОСТОРИИТЕ ВО КОИ СЕ 

ВРШИ ЗАНАЕТЧИСКАТА ДЕЈНОСТ 

 

Член  1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот за исполнувањето на минималните технички усло-

ви на просториите во кои се врши занаетчиската дејност  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/04), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член  2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 08-6206/1  

11 декември 2014 година    Министер за економија, 

Скопје                                                                                               Беким Незири, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
5828. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-
сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-
ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1 
од 9 октомври 2014 година престанува да важи за поли-
тичките партии:  

1. МБ: 6305784 – ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ ДЕ-
МОКРАТИ (не е доставен извештај од регистар на при-
мени донации / член 25); и  

2. МБ: 6849814 – ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА 
ПАРТИЈА (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации / член 25, годишна сметка / член 26 
став 3 и годишен финансиски извештај / член 27); 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија” 
број 153/2014  од 20.10.2014 година, Државниот завод 
за ревизија достави барање за запирање на забраната на 
исплатата на средствата за редовно годишно финанси-
рање на политичките партии кои ги исполниле об-
врските за финансиско известување за 2013 година 
број 36-649/6 од 11.12.2014 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 
дека политичките партии ПАРТИЈА НА СЛОБОДНИ 
ДЕМОКРАТИ и ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАР-
ТИЈА,  ги исполниле целосно своите обврски за финан-
сиско известување за 2013 година. 

Со оглед дека наведените политички партии ги ис-
полниле условите за запирање на забраната за исплата 
на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за фи-
нансирање на политичките партии („Службен весник 
на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 
Правна поука: Против оваа одлука политичките 

партии можат да поведат управен спор пред Управниот 
суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата 
во „Службен весник на Република Македонија”. 

   
Бр. 11-3335/13  

17 декември 2014 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

5829. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
10 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 83 став 7 од Статутот на 

Адвокатската комора на Република Македонија, доне-
сен од Собранието на Адвокатската комора на Репуб-
лика Македонија на 28.05.2006, 25.05.2007, 30.05.2009, 
28.05.2011, 12.05.2012 и (18.05.2013 објавен во „Служ-
бен весник на РМ“ бр.76/2013). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Александар Цветков од 
Битола со Решение У.бр.1/2014 од 22 октомври 2014 
година поведе постапка за оценување на уставноста и 
законитоста на член 83 став 7 од Статутот на Адвокат-
ската комора означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што со основ се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
83 став 7 од Статутот на Адвокатската комора со Уста-
вот и Законот за адвокатура. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 83 
став 7 од Статутот на Адвокатската комора „Адвокат-
ската комора има право да одбие барање на адвокат за 
донесување на решение за престанок на адвокатската 
дејност, мирување на адвокатската дејност или друго 
барање по однос на кое треба да постапи адвокатската 
комора доколку адвокатот има неплатено членарина 
освен доколку до денот на одлучувањето адвокатот ја 
плати членарината за одбивање на барањето решение 
донесува соодветниот орган на Комората. Против ова 
решение е дозволена жалба во рок од 15 дена до 
Управниот одбор на Адвокатската комора на Републи-
ка Македонија. Против конечното решение може да се 
поведе управен спор. 

5. Темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, во смисла на член 8 став 1 алинеи 
3 и 4 од Уставот се владеењето на правото и поделбата 
на државната власт на законодавна извршна и судска.  

Според член 32 став 1 од Уставот, секој има право 
на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбеденост за време 
на привремена невработеност, а според ставот 5 на овој 
член остварувањето на правото на вработените и нив-
ната положба се уредуваат со закон и со колективни 
договори. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Членот 53 од Уставот определува дека адвокатурата 
е самостојна и независна јавна служба што обезбедува 
правна помош и врши јавни овластувања во согласност 
со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија која се остварува 
на начин што законите мораат да бидат во согласност 
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со зако-
ните, при што секој субјект е должен да ги почитува 
Уставот и законите. 
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Од содржината на член 53 од Уставот, произлегува 
дека адвокатурата е јавна служба што обезбедува прав-
на помош, при што таа јавна служба е самостојна и не-
зависна и врши јавни овластувања кои и се доверени со 
закон. 

Со член 2 од Законот за адвокатура („Службен вес-
ник на Република Македонија бр.59/2002, 60/2006, 
29/2007, 106/2008 ,135/2011 и 113/2012) адвокатурата е 
дефинирана како самостојна и независна јавна служба 
која единствено обезбедува и дава правна помош сог-
ласно овој и друг закон (став 1). Адвокатите вршат јав-
ни овластувања во согласност со овој и други закони 
(став 2). 

Според член 5 од Законот, самостојноста и независ-
носта на адвокатурата како јавна служба се остварува 
со слободно и независно вршење на адвокатската деј-
ност, слободен избор на адвокатот, организирање на 
адвокатите во Адвокатска комора и нејзино финанси-
рање, автономно донесување на акти за работа на 
Адвокатската комора на Република Македонија и неј-
зините органи и запишување и бришење од Именикот 
на адвокатите, Именикот на адвокатските друш-
тва,Именикот на странските адвокати, Именикот на 
странските адвокатски друштва,Именикот на адвокат-
ските стручни соработници, Именикот на адвокатските 
приправници и донесување на Кодекс на адвокатската 
етика. 

Во членот 6 од овој закон е предвидено дека адво-
катската дејност ја вршат исклучиво адвокати кои по-
ложиле заклетва и се запишале во Именикот на Адво-
катската комора на Република Македонија (став 1). 
Адвокатите ја вршат адвокатската дејност како адвока-
ти поединци и адвокати здружени во адвокатско друш-
тво (став 2). Адвокатите поединци и адвокатските 
друштва се запишуваат во именик на адвокатите кој 
што се води во Адвокатската комора на Република Ма-
кедонија (став 3). 

Согласно членот 23 од Законот, (1) правото на 
вршење адвокатска дејност престанува под услови и во 
постапка утврдени со овој закон. 

(2) Правото на вршење адвокатска дејност на адво-
катот му престанува ако:  

1) се откаже од правото на вршење адвокатска деј-
ност; 

2) трајно ја загуби способноста за вршење адвокат-
ска дејност;   

3) го изгуби државјанството на Република Македо-
нија; 

4) биде лишен од деловна способност за вршење ад-
вокатска дејност;   

5) ако му е изречена мерка на безбедност забрана на 
вршење адвокатска дејност; 

6) не врши уплата на коморска членарина; 
7) му е одземена лиценцата за работа и 
8) не се осигура од одговорност за штета нанесена 

на странката.  
(3) Против одлуката за престанок на правото на 

вршење адвокатска дејност од ставот (1) на овој член е 
дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на приемот 
на одлуката до надлежниот орган на Адвокатската ко-
мора на Република Македонија. 

(4) Против конечната одлука на Адвокатската комо-
ра на Република Македонија може да се поведе упра-
вен спор,пред надлежен суд определен со закон. 

Согласно членот 24 од Законот: 
(1) На адвокат избран или именуван на јавна фун-

кција, вршењето на адвокатската дејност му мирува до 
престанувањето на функцијата. 

(2) На барање на адвокатот вршењето на адвокат-
ската дејност може да му мирува: 

1) поради болест; 

2) негово отсуство, односно отсуство на брачниот 
другар кога се упатени на работа во странство од стра-
на на Република Македонија; 

3) стручно усовршување и 
4 ) засновање на работен однос. 
(3) Начинот и постапката за одобрување на мирува-

ње од ставот (2) на овој член се регулира со Статутот 
на Адвокатската комора на Република Македонија. 

Според член 35 од Законот, Адвокатската комора 
на Република Македонија се финансира од: 1) комор-
ска членарина; 2) коморски уписен влог; 3) подароци и 
фондации; 4) закупнина; 5) коморска маркичка; 6) дру-
ги приходи во согласност со закон. 

Во членот 37 од Закoнот е предвидено дека:“Со 
Статутот на Адвокатската комора на Република Маке-
донија се уредуваат,особено: делокругот, организација-
та и работата на органите на Комората; начинот и по-
стапката за упис во Именикот на адвокатите; Именикот 
наv адвокатските друштва; Именикот на странските ад-
вокати; Именикот на странските адвокатски друштва; 
Именикот на адвокатските стручни соработници и 
Именикот на адвокатските приправници; органите што 
ја водат дисциплинската постапка и нивната надлеж-
ност и постапката за изрекување дисциплински 
мерки;актите и постапката за нивно донесување; воде-
ње на Именикот на адвокатите; Именикот на адвокат-
ските друштва, Именикот на странските адвокати, 
Именикот на странските адвокатски друштва; Имени-
кот на адвокатските стручни соработници и Именикот 
на адвокатските приправници и правата и должностите 
на адвокатите, адвокатските стручни соработници и ад-
вокатските приправници,како и одредбите за осигуру-
вање на адвокатите од одговорност за штета.“ 

Според член 1 од Статутот на Адвокатската комора 
е предвидено дека со овој Статут се уредуваат: јавните 
овластувања, делокругот на работа, организацијата и 
работата на Адвокатската комора на Република Маке-
донија (во натамошниот текст Комората), нејзините ор-
гани и тела, општите акти и постапката за нивно доне-
сување, начинот и постапката за прием, упис и брише-
ње од Именикот на адвокатите, Именикот на адвокат-
ските друштва, Именикот на адвокатските стручни со-
работници и Именикот на адвокатските приправници, 
правата и должностите на адвокатите, адвокатските 
стручни соработници и адвокатските приправници, по-
стапката за издавање и одземање на лиценца, поста-
пката за полагање на адвокатски испит, услови за оси-
гурување од одговорност за адвокатот и адвокатското 
друштво од штета, финансирање на Комората и други 
прашања. 

Во членот 82 од Статутот е предвидено дека: Комо-
рата се финансира од:коморска членарина; коморска 
маркичка; коморски уписен влог; подароци и фонда-
ции; закупнина; други приходи во согласност со закон. 

Според член 83 од Статутот, Адвокатите, се долж-
ни да плаќаат коморска членарина. 

Висината на коморската членарина ја утврдува 
Управниот одбор и истата не може да биде помала од 
50,оо Евра, ниту поголема од 200 Евра годишно, во де-
нарска противредност. 

Коморската членарина се плаќа еднаш годишно, од-
напред од 01.01. – 31.03. во тековната година. 

По истекот на периодот од 01.01 – 31.01 предвиден 
во став 3, Комората доставува до адвокатите кои не 
платиле коморска членарина опомена пред тужба со 
обврска во рок од 3 (три) дена да ја платат коморската 
членарина. 

По истекот на овој рок Комората ќе покрене поста-
пка за наплата на долг. 
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Постапката за наплата на долг е независна од при-
мената на одредбите за престанок на правото на врше-
ње на адвокатска дејност заради неплаќање членарина. 

Адвокатската комора има право да одбие барање на 
адвокат за донесување на решение за престанок на ад-
вокатска дејност, мирување на адвокатска дејност или 
друго барање по однос на кое треба да постапи адво-
катската комора доколку адвокатот има неплатена чле-
нарина, освен доколку до денот на одлучувањето адво-
катот ја плати членарината. За одбивање на барањето, 
решение донесува соодветниот орган на Комората. 
Против ова решение е дозволена жалба во рок од 15 де-
на до Управниот одбор на АКРМ. Против конечното 
решение може да се поведе управен спор. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби,анализа-
та на Законот за адвокатура како и содржината на Ста-
тутот на Адвокатската комора со која се уредува фи-
нансирањето на Адвокатската комора и прашањето на 
престанок на вршењето на адвокатската дејност на ад-
вокатот поради неплаќање на членарина, Судот оцени 
дека наводите во иницијативата се основани. 

Ова од причина што прашањето на престанок на 
вршењето на адвокатската дејност е една од причините 
поради кои на адвокатот согласно законот му преста-
нува вршењето на дејноста. 

Во конкретниов случај, Адвокатската комора пора-
ди фактот што адвокатот не ја платил членарината која 
му е законска обврска,нема да донесе решение односно 
ќе го одбие барањето на адвокатот кој самоволно бара 
да му престане адвокатската дејност или бара мирува-
ње освен ако во меѓувреме ја плата членарината. 

Барањето ќе го одбие со решение против кое е доз-
волена жалба, по конечноста на решението адвокатот 
кој барал престанок или мирување на адвокатската деј-
ност има право да поведе управен спор. 

Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека 
Адвокатската комора со оспорениот член 83 став 7 од 
Статутот сакала да ги дисциплинира адвокатите во 
смисла навремено да ја исполнат законската обврска за 
плаќање на членарината.Притоа, Судот оцени дека со 
ваквиот начин на уредување на барањето за престанок 
или мирување на адвокатската дејност Адвокатската 
комора ги надминала своите овластувања утврдени со 
закон. Според Судот, Адвокатската комора е должна да 
го прифати барањето за престанок на вршење или ми-
рување на адвокатската дејност, односно да донесе ре-
шение за престанок , а потоа определено според според 
временската рамка за секој случај пооделно да бара на-
мирување на т.н долг плаќање на членарина.Ова значи 
дека донесувањето на решението за престанок на врше-
ње на адвокатската дејност, Адвокатската коморане 
може да го условувасо плаќање на членарината од при-
чина што според Судот со таквото условување се дове-
дува во прашање уставно гарантираното право на рабо-
та и слободен избор на вработување утврдено во член 
32 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 1/2014 Претседател 

10 декември 2014 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА  
НА  ОСИГУРУВАЊЕ 

5830. 
Врз основа на членот 158-s точка 1) и член 150-а 

став (4) а во врска со членот 150-a став (3) од Законот 
за супервизија на осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 
67/10, 44/11, 188/13, 43/14 и 112/2014), Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ 
КОИ ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ 
ДРУШТВА И БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И КРАЈНИТЕ РОКОВИ И НАЧИНИ НА 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на извештаите кои 

друштвата за застапување во осигурување, осигурител-
но брокерските друштва и банките ги поднесуваат до 
Агенцијата за супервизија на осигурување и крајните 
рокови и начини на поднесување на истите („Службен 
весник на Република Македонија“ број 56/2012), во 
членот 1 по зборовите: ”согласно членот 151” се дода-
ваат зборовите: “ и членот 150-а став (3)”. 

 
Член 2 

Во членот 2, во ставот (3), по точката 7. се додава 
нова точка 8. која гласи: “8. Број на склучени договори 
за осигурување и износ на наплатена и пренесена пре-
мија за осигурување”. 

 
Член 3 

По членот 8 се додава нов член 9 кој гласи: 
 

„Извештај за број на склучени договори за осигуру-
вање и износ на наплатена и пренесена премија  

за осигурување 
 

Член 9 
(1) Во однос на членот 2 став (3), точка 8. од овој 

правилник, осигурително брокерските друштва кои на 
своја сметка вршат наплата на премија за осигурување, 
се должни до Агенцијата за супервизија на осигуру-
вање, еднаш месечно, најдоцна до последниот работен 
ден во месецот за претходниот месец, да достават по-
датоци за бројот на склучени договори за осигурување 
и за износот на наплатената и пренесената премија за 
осигурување, согласно формата и содржината на пода-
тоците пропишана со образецот – ОБД4 кој е даден во 
ПРИЛОГ 2 кон овој правилник со назив СТАТИСТИЧ-
КИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ-
ТЕ ДРУШТВА кој е составен дел на овој правилник.  

(2) Осигурително брокерските друштва од став (1) 
на овој член се должни да го составуваат образецот 
ОБД4 наведен во став (1) од овој член согласно Упат-
ството за пополнување на образецот кое е дадено во 
ПРИЛОГ 3 од овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 4 

Членовите 9, 10 и 11 стануваат членови 10, 11 и 12 
соодветно. 
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Член 5 
Во ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА се до-
дава нов Образец ОБД4 кој гласи: “ОБД4 - Извештај за 
број на склучени договори за осигурување и износ на 
наплатена и пренесена премија за осигурување”. 

 
Член 6 

Насловот на ПРИЛОГ 3 Упатство за пополнување 
на обрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2, се менува и гласи: “ 
ПРИЛОГ 3 Упатство за пополнување на обрасците 
ОДЗ1, ОБД1, ОБД2 и ОБД4”. 

 
Член 7 

Насловот на Делот II. Упатство за пополнување на 
образецот ОБД1 и ОБД2 се менува и гласи: “ II. Упат-
ство за пополнување на обрасците ОБД1, ОБД2 и 
ОБД4”. 

 
Член 8 

Во Делот II. Упатство за пополнување на образецот 
ОБД1 и ОБД2,  во делот 1. Општи одредби по ставот 3 
се додава нов став 4 кој гласи: 

„Податоците во образецот ОБД4 се внесуваат на 
месечна основа, за следните периоди: 

 
01.01-31.01 01.05-31.05 01.09-30.09 
01.02.-28.02 01.06-30.06 01.10-31.10 
01.03-31.03 01.07-31.07 01.11-30.11 
01.04-30.04 01.08-31.08 01.12-31.12 
 

Член 9 
Во Делот II. Упатство за пополнување на образецот 

ОБД1 и ОБД2, по делот 2. Упатство за пополнување на 
обрасците ОБД1 и ОБД2 се додава нов дел 3. кој гласи:  

„3. Упатство за пополнување на образецот ОБД4 
Опис на редовите 
Во редовите се внесуваат податоци за секоја полиса 

за осигурување за која осигурително брокерското 
друштво: а. полисирало; б. наплатило; и в. пренело 
премија за осигурување; во текот на месецот за кој из-
вестува.  

За секоја полиса се креира посебен ред. 
Бројот на редови во извештајот ќе зависи од бројот 

на полисите за осигурување. 
На пример, доколку во месецот е склучена полиса 

за осигурување со бруто полисирана премија од 1.000 
денари, а истата не е наплатена податоци треба да се 
внесат само во колоните: (100), (200), (300), (400), 
(500), (600) и (700) од табелата, додека полињата (800), 
(900), (1000), (1100), (1200) и (1300) не се пополнуваат. 
Доколку во месецот е наплатена премија, покрај во ко-
лоните од (100) до (700), податоци се внесуваат и во 
колоните (800) и (900). Доколку во месецот е пренесе-
на премија на друштвото за осигурување кое ја издало 
полисата, тогаш се внесуваат податоци во сите колони 
од образецот. 

За една полиса се известува се додека осигурително 
брокерското друштво има обврска за наплата и пренос 
на премијата за осигурување. 

 
Опис на колоните 
 
200. Назив на друштвото за осигурување се вне-

сува друштвото за осигурување кое ја издало полисата 
за осигурување. 

300. Број на полиса се внесува бројот на полиса 

одреден од друштвото за осигурување кое ја издало по-

лисата за осигурување. 

 

400. Датум на почеток на осигурувањето се вне-

сува датумот на почеток на осигурувањето наведен во 

полисата за осигурување.  

500. Датум на крај на осигурувањето се внесува 

датумот на крај на осигурувањето наведен во полисата 

за осигурување.  

 

600. Износ на бруто полисирана премија се вне-

сува договорената премија за осигурување наведена на 

полисата за осигурување, искажана во денари. 

 

700. Начин на плаќање се внесува договорениот 

начин на плаќање на премијата по полисата на начин, и 

тоа: во целост или на рати. 

 

800. Износ на наплатена премија се внесува нап-

латениот износ на премија за осигурување од соодвет-

ната полиса за осигурување, искажан во денари. 

 

900. Датум на наплата се внесува датумот на пла-

ќањето на премијата од страна на договорувачот на 

осигурувањето, односно лицето кое има интерес пре-

мијата по соодветната полиса за осигурување да биде 

платена. 

 

1000. Износ на премија која е пренесена во 

друштвото за осигурување се внесува износот во де-

нари кој е пренесен од страна на осигурително брокер-

ското друштво на сметка на друштвото за осигурување 

кое ја издало соодветната полиса. 

 

1100. Датум на пренос се внесува датумот на пре-

нос на наплатениот износ од страна на осигурително 

брокерското друштво на сметка на друштвото за осигу-

рување кое ја издало соодветната полиса. 

 

1200. Основ за пренос на наплатената премија се 

внесува бројот на фактура, бројот на спецификација, 

бројот на договор за компензација/цесија врз основа на 

кој осигурителното брокерско друштво има обврска да 

ја пренесе наплатената премија на сметка на друштвото 

за осигурување. 

 

1300. Датум на документот за пренос на наплате-

ната премија се внесува датумот на прием на докумен-

тот наведен во колоната (1200) од страна на осигури-

телно брокерското друштво.” 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе почне да се применува од известувањето на 

осигурително брокерските друштва за работењето во 

месец јануари 2015 година. 

 

Бр.02-554/5 Претседател 

14 август 2014 година на Советот на експерти, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5831. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013,  41/2014 и 151/2014) и чле-
новите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на при-
роден гас на тарифни потрошувачи („Службен весник 
на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), поста-
пувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ 
ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на 
природниот гас за декември 2014 година, на седницата 
одржана на 22 декември 2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  
ОД 2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 
вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец декември од 2014 година, се 
утврдува да изнесува 26,0683 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фак-
турна цена на природниот гас со вклучени зависни тро-
шоци) во износ од 25,7725 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-
равување со системот за пренос на природниот гас во 
износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тари-
фните потрошувачи непосредно приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец декември 2014 година во кој не 
е содржан данокот на додадена вредност изнесува 
27,5325 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надо-
месток на цената на природниот гас за месец декември 
од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-
сува 4,9559 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-
темот за пренос на природен гас, во согласност со став 
4 и 5 на овој член, за месец декември од 2014 година 
изнесува 32,4884 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 49,4800 денари за еден САД долар, 
за месец ноември од 2014 година, согласно заклучни-
цата за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Уп1 Бр. 08-268/14  

22 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

5832. 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Решението за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, УП1 бр.08 - 217/14 од 
17.12.2014 година („Службен весник на Р.М“ бр.188/14 
од 19.12.2014 година), поради направена техничка 
грешка, СЕ ПОНИШТУВА. 

 
 

Бр. 03-2810/1  
22 декември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

5833. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за 
трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ 
Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произведе-
на од обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 17.12.2014 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 трговија, производство и услуги 

ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.11-ти 
Октомври, бр. 18/10, Скопје, му се издава решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија за фотонапонската електроцентрала „JAKO 
СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со ло-
кација на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Ка-
пија, Општина Демир Капија. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за трговија, производ-

ство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиш-
те на ул.11-ти Октомври, бр. 18/10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-101; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „JAKO СОЛАР“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 
КП.бр.1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, 
Општина Демир Капија;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 па-
нел со моќност од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 58.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
17.12.2029 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. 08-217/14  

17 декември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

5834. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 

1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 
113/2014) и Правилникот за утврдување на начин и ме-
тодологија за утврдување на цени на ортопедски и дру-
ги помагала („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 81/2010 и 181/2011), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на  4 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 
ЗА КОИ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОС-
ТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во член 2 од Одлуката за утврдување на референтни 
цени на ортопедски и други помагала за кои осигурени-
те лица можат да остварат право на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 18/2004, 76/2004, 
56/2006, 61/2006, 1/2007, 62/2007, 115/2007, 132/2007, 
14/2008, 132/2008, 88/2009, 131/2009, 16/2010, 66/2011, 
99/2011, 5/2012, 151/2013 и 10/2014), се вршат следниве 
измени: 

 
Реден 
број 

Назив на помагало, мате-
ријал, резервни делови, 
потрошен материјал 

Единечна цена со 
сите давачки 

  ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 
  ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ 
110-а Електромоторна ин-

валидска количка - 
скутер 75.030,00 

 
Член 2 

Овaa Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република  Македонија“  
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 01.01.2015 го-
дина. 

 
Бр. 02-20500/14 Управен одбор 

9 декември 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
5835. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 
1  од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 
113/2014 и 114/2014), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 4 декември 2014 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО И  НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕ-
ДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ 
ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВР-
ШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за критериумите за склучување до-

говори и постапка за остварување на правото и  начи-
нот на плаќање на здравствените услуги за биоме-
дицинско потпомогнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/2008,97/2010, 99/2011, 104/2012, 
151/2013 и 120/2014), во член 6 се додаваат два нови 
става 8 и 9 кои гласат:  

Право на поведување на постапка на БПО со донор-
ски материјал (сперматозоиди, ооцити или ембриони)  
имаат полнолетни и деловно способни жени кои не се 
во брак или не живеат во вонбрачна заедница, ако 
претходното лекување е неуспешно или лекувањето со 
други методи е безизлезно и според општата здравстве-
на состојба се способни за родителска грижа. 

Брачна двојка има право да поведе постапка за БПО со 
гестациски носител само за постапката на внесување на ем-
брионот во матката на гестацискиот носител. Постапката за 
БПО со гестациски носител може да се врши со : спојување 
на јајце клетка и сперматозоиди на жената и мажот кои се 
во брак; спојување на сперматозоид на мажот од брачната 
двојка и донирана јајце клетка;  спојување на јајце клетка 
на жената од брачната двојка со дониран сперматозоид; 
трансфер на ембрион добиен со спојување на донирана 
јајце клетка и дониран сперматозоид. 

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
а ќе се објави по добивање на согласност од министе-
рот за здравство. 

На барањата за остварување на право на БПО под-
несени пред стапувањето во сила на овој правилник за 
кои сеуште не е одлучено, ќе се применуваат одредби-
те од овој правилник. 

 
Бр. 02-20500/11 Управен одбор 

9 декември 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
5836. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 
член 63-б и 63-в од  Законот за здравственото осигуру-
вање („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014,97/2014,112/2014 и 
113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
4 декември 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕ-
ТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА  

ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на начин и методо-

логија за утврдување на цени на ортопедски и други 
помагала („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/2010 и 187/2011), во членот 11 по ставот 3 се до-
дава нов став 4 кој гласи: 

„Комисијата за својот ангажман добива месечен на-
доместок“ 
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Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-20500/16 Управен одбор 

9 декември 2014 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
5837. 

Врз основа на член 9 став 1 под б точка 3 и став 3, 
член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014 и 113/2014 ), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 4 декември 2014 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ 

ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.33/2011, 66/2011, 
99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014 и 
113/2014), во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 

„Осигуреното лице правото на ортопедско и друго 
помагало го остварува врз основа на потврда за потре-
ба од ортопедско помагало, штo ја издава лекар специ-
јалист од соодветна специјалност, освен за помагалата 
утврдени во член 41 став 1 точка 4 и член 43 од овој 
Правилник за кои осигуреното лице правото го оства-
рува врз основа на потврда издадена од избраниот ле-
кар по препорака на специјалист од сoодветна специ-
јалност. За помагалата од член 41 став 1 точка 4 специ-
јалистичкиот извештај или отпусното писмо со препо-
рака за помагалото е потребен само при првото оства-
рување на правото и примерокот од истиот се задржува 
од страна на избраниот лекар “ 

Во членот 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„За помагалата од член 43 став 1 точка 1, 2, 5,  став 

2 и став 3 и член 55, на осигуреното лице може да му 
се пропишат потврди за потреба од ортопедско помага-
ло за 180 дена со означен датум на потврдата соодвет-
но за секој месец.  

 
Член 2 

Во членот 6 став 1 по зборовите „член 28“ се дода-
ваат зборовите „член „28-а“ и во членот 6 став 4 по 
зборовите „член 28“ се додаваат зборовите „член 28-а“. 

Во членот 6 ставот 2 зборовите „и член 27“ се бри-
шат. 

 
Член 3 

По членот 28 се додава нов член 28-а кој гласи: 
„Осигурените лица со траен инвалидитет од 7 до 26 

години и над 65 годишна возраст имаат право на елек-
тромоторна инвалидска количка - скутер со еден елек-
тромотор, максимална брзина од 25 км/h, минимално 
траење на батеријата од 2 часа со ротирачко седиште 
прилагодено за инвалидизирани лица согласно индика-
циите наведени во списокот на ортопедски помагала 
кој е составен дел на овој Правилник. 

Правото на електромоторна инвалидска количка - 
скутер се остварува со Конзилијарно мислење издаде-
но од Универзитетската клиника за неврологија за нев-
ролошките заболувања, Универзитетската клиника за 
ревматологија за заболувањата на сврзното ткиво или 
Универзитетската клиника за пластична хирургија за 
секвелите од изгореници, корозии и смрзнатини. Пок-
рај Конзилијарното мислење осигуреното лице е пот-
ребно да достави и специјалистички извештај од специ-
јалист офталмолог за способност за управување со по-
магалото, специјалистички извештај од специјалист 
оториноларинголог за способност за управување на по-
магалото и специјалистички извештај од специјалист 
психијатар за психичката состојба за самостојно упра-
вување и вклучување во сообраќај со  електромоторна-
та инвалидската количка - скутер. 

За потребата од електромоторна инвалидска колич-
ка – скутер наод, оценка и мислење дава Лекарската 
комисија на Фондот. 

Осигурените лица кои ќе остварат право на елек-
тромоторна инвалидска количка – скутер имаат право 
и на собна инвалидска количка“. 

 
Член 4 

Во членот 41, став 1 точката 4 се менува и гласи: 
„вештачка дојка, во случај на конгенитален недос-

таток како и по ампутација на дојка кај осигурено лице 
– жена“ 

 
Член 5 

Во членот 43 став 1 точката 6 се брише. 
 
Точката 7 станува точка 6. 
 

Член 6 
Во списокот на ортопедски и други помагала, сос-

тавен дел на овој Правилник за ортопедските помагала 
вид 1 шифра 2608 во колоната „Помагалото го препи-
шува“ се додава зборот „хирург“, а за помагалото вид 
1, шифра 7501 во колоната „Помагалото го препишува“ 
зборот „ хирург “ се заменува со зборот „избран ле-
кар“. 

Во списокот на ортопедски и други помагала, сос-
тавен дел на овој Правилник во делот од табелата „ОС-
ТАНАТИ ПОМАГАЛА“, редот  за помагалото вид 1 
шифра 8106 се брише. 

Во списокот на ортопедски и други помагала, сос-
тавен дел на овој Правилник во делот на табелата вид 5 
„ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБОПРОТЕТИЧКИ СРЕД-
СТВА“  кај шифрите на помагала 110111, 110121, 
110123 и 110124 во колоната „Медицинска индика-
ција“ се додава МКБ 10 шифрата „К08.1-Губење на за-
би поради несреќа, екстракција или локална периодон-
тална болест“. 

 
Член 7 

Во табелата „Списокот на поправки на ортопедски 
помагала“ редот „ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРОМОТОР-
НИ ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ“ се заменува со зборо-
вите „ ПОПРАВКИ НА ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ИНВА-
ЛИДСКИ КОЛИЧКИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНА ИНВА-
ЛИДСКА КОЛИЧКА – СКУТЕР“.  

 
Член 8 

Во списокот на ортопедски и други помагала кој е 
составен дел на овој Правилник, по делот “ИНВАЛИД-
СКИ КОЛИЧКИ“ се додава нов ред: 
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Член 9 
Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој Правилник,  во делот од табелата  

„ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА-ОРТОЗИ“, во видот 1 за шифрите на помагалата 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 
2401, 2403, 2606, 2607, 2608, 2609 и 2610 во колоната „Медицински индикации“ се вршат следните измени: 
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Член 10 
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој Правилник,  во делот од табелата “ОС-

ТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ“, во видот 1 редовите за шифрите на помагалата 81014, 81024, 
81025 и 90100 се бришат. Во табелата на Списокот под редот со шифра 83100 се додава следнава табела: 
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Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република  Македо-

нија“  ќе се објави по добивањето на согласност од ми-

нистерот за здравство, а ќе се применува од 01.01.2015 

година. 

 

Бр. 02-20500/15 Управен одбор 

9 декември 2014 година Претседател, 

Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 

 

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА 
5838. 

Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Елек-

тростопанство на Македонија, Акционерско друштво 

за дистрибуција на електрична енергија бр. 02-

7113/2/9/1 од 29.6.2011 година, Управниот одбор на 

ЕВН Електростопанство на Македонија на седницата 

одржана на 15.2.2014 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВА-

ЊА НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Се донесуваат Измени и дополнувања на Мрежни 

правила за дистрибуција на електрична енергија сог-

ласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ 

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и Реше-

нието за одобрување на Измени и дополнување на 

Мрежни правила за дистрибуција на електрична енер-

гија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-

2681/1 од 5.12.2014 година. 

2. Измените и дополнувањата на Мрежни правила 

за дистрибуција на електрична енергија и Решението за 

одобрување на Измени и дополнување на Мрежни пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија на Регула-

торната комисија за енергетика бр. 02-2681/1 од 

5.12.2014 година, да се достават до ЈП Службен весник 

на Република Македонија заради објавување. 

3. Се задолжува раководителот на Одделот за енер-

гетска политика и управување со регулатива да ја спро-

веде оваа одлука. 

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

то донесување. 

 

 Управен одбор 

 Претседател,  

 дипл. инж. Вернер Хенгст, с.р. 

  

 Управен одбор 

 Заменик на претседателот,  

 инж. маг. Волфганг Шефер, с.р. 

  

Бр. 02-10590/2/7 Управен одбор 

15 декември 2014 година Член,  

Скопје д-р Игор Гиевски, с.р. 

5839. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 87/12, 30/14 и 161/14) 
 

Член 1 

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи: 
 

“Член 23-а 

Електронско поднесување на барање за соглсност  

за приклучување на дистрибутивна мрежа 
 

(1) За објекти кои добиле Одобрение за градење 

преку информациски систем е-одобрение за градење, 

барањето за согласност за приклучување на дистрибу-

тивна мрежа се поднесува по електронски пат преку 

информацискиот систем е-одобрение за градење. 

(2) Барањето за согласност, со прилозите барателот 

го поднесува во електронска форма, потпишано со ва-

лиден дигитален сертификат издаден од овластен изда-

вач, преку информацискиот систем е-одобрение за гра-

дење. 

(3) При електронско поднесување на барањето за 

приклучување на дистрибутивна мрежа, податоците од 

барањето соодветствуваат на податоците согласно об-

разецот БСП – 1. 

(4) Документацијата во прилог на барањето се дос-

тавува во електронска форма во (.PDF) формат, во еден 

или повеќе електронски записи, потпишани со валиден 

дигитален сертификат издаден од овластен издавач.“ 

 

Член 2 

Членот 24 се менува и гласи: 

 

“Член 24 

Барање за согласност за приклучување на  

дистрибутивна мрежа 

 

(1) За објекти за кои  одобрение за градење не е из-

дадено преку информацискиот систем е-одобрение за 

градење или  за кои е издадено решение за утврдување 

на правен статус согласно Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти, барањето за согласност 

за приклучување на потрошувач на дистрибутивната 

мрежа се поднесува: 

1) во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 1, 

или 

2) електронски преку информацискиот систем е-

одобрение за градење, согласно член 23-а од овие 

Мрежни правила. 

(2) Доколку барањето се поднесува во писмена 

форма, документите наведени во прилог на барањето 

се доставуваат во еден примерок, додека образецот 

БСП -1 се доставува во два примероци, од кои едниот 

примерок заверен со печат од ОДС останува кај барате-

лот. 

(3) Барањето за согласност за приклучување на про-

изводител на дистрибутивната мрежа, се поднесува: 

1)  во писмена форма до ОДС, на образец  БСП – 2, 

или 
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2) електронски преку информацискиот систем е-
одобрение за градење, согласно член 23-а од овие 
Мрежни правила.  

(4) Доколку барањето се поднесува во писмена 
форма, документите наведени во прилог на барањето 
се доставуваат во еден примерок, додека образецот 
БСП -2 се доставува во два примероци, од кои едниот 

примерок заверен со печат од ОДС останува кај барате-
лот. 

(5) ОДС е должен да ги достави образците БСП – 1 
и БСП - 2 до РКЕ, заради одобрување. По одобрување-
то ОДС е должен истите да ги објави на својата веб 
страна.“ 

 

Член 3 
Во членот 25, по став (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 
“За барањата за согласност за приклучување на дис-

трибутивна мрежа кои се доставени во електронска 
форма преку информацискиот систем е-одобрение за 
градење, Решението за согласност за приклучување 

ОДС го доставуваат во електронска форма, скенирано 
или потпишано од овластено лице со валиден дигита-
лен сертификат издаден од овластен издавач, преку ин-
формацискиот систем е-одобрение за градење, а при-
мерок од Решението се доставува до барателот и во 
писмена форма.“ 

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7), стануваат  (3), 

(4), (5), (6), (7) и (8). 
 

Член 4 
По членот 25 се додава нов член 25-а, кој гласи: 

 
“Член 25-а 

Жалбена постапка за актите донесени преку 

информациски систем е-одобрение за градење 

 
(1) Жалба против актот на ОДС донесен преку ин-

формацискиот систем е-одобрение за градење може да 
се поднесе во електронска форма или во писмена фор-
ма согласно Законот за општата управна постапка и 
Правилникот за начинот, условите и постапката за од-
лучување по споровите и висината на оправданите на-

доместоци за трошоците настанати во постапката. 
(2) Регулаторната комисија за енергетика по подне-

сената жалба одлучува врз основа на документацијата 
доставена во информацискиот систем е-одобрение за 
градење, а донесениот управен акт се доставува во 
писмена форма на начин и во постапка утврдени со За-
конот за општата управна постапка. 

(3) Заради овозможување на користење на инфор-
мацискиот систем е-одобрение за градење на Регула-
торната комисија за енергетика, ОДС по прием на жал-
бата од страна на барателот која е поднесена во елек-
тронска форма, овозможува пристап на Регулаторна 
комисија за енергетика за предметот за кој се однесува 
поднесената жалба. 

(4) Во случаите кога жалбата е доставена во писме-
на форма, ОДС истата ја скенира, ја прикачува во ин-
формацискиот систем е-одобрение за градење и овоз-
можува пристап на Регулаторната комисија за енерге-
тика за предметот за кој се однесува поднесената жал-
бата. 

(5) Доколку жалбата е доставена непосредно до Ре-
гулаторна комисија за енергетика, примерок од истата 
се доставува до ОДС во писмена форма согласно Зако-
нот за општата управна постапка, а ОДС постапува 
согласно став (4) на овој член. 

(6) При утврдување на навременост на жалбата под-
несена во електронска форма преку информациски сис-

тем е-одобрение за градење, во предвид се зема дату-
мот и часот на успешно испратена електронска порака 
до барателот за донесениот управен акт против кој е 
поднесена жалбата, регистрирани во информацискиот 
систем е-одобрение за градење. 

(7) По прием на управниот акт донесен од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика по поднесената 

жалба, ОДС го скенира актот и го прикачува во инфор-
мацискиот систем е-одобрение за градење.“ 

 
Член 5 

По членот 25-а се додава нов член 25-б, кој гласи: 
 

“Член 25-б 

(1) Информацискиот систем е-одобрение за градење 
се користи од страна на Управниот суд при постапува-
ње по тужба против управен акт донесен од Регулатор-
на комисија за енергитика, поднесена во писмена фор-
ма на начин и во рок утврдени со Законот за управните 
спорови. 

(2) Информацискиот систем е-одобрение за градење 

се користи од страна на Вишиот Управен суд при по-
стапување по жалба против одлука донесена од Управ-
ниот суд, поднесена во писмена форма на начин и во 
рок утврдени со Законот за управните спорови. 

(3) Управниот суд и Вишиот Управен суд по подне-
сената тужба односно жалба одлучуваат врз основа на 
документацијата доставена во информацискиот систем 
е-одобрение за градење, а донесената одлука се доста-

вува во писмена форма на начин и во постапка утврде-
ни со Законот за управни спорови. 

(4) Заради овозможување на користење на инфор-
мацискиот систем е-одобрение за градење на Управни-
от суд, по прием на известување за поднесена тужба до 
Управен суд доставено од страна на Регулаторната ко-
мисија за енергитика, ОДС истата ја скенира, ја прика-

чува во информацискиот систем е-одобрение за гра-
дење, доставува известување до подносителот на туж-
бата и овозможува пристап на Регулаторна комисиија 
за енергетика, а Регулаторна комисиија за енергетика 
го прикачува одговорот на тужба во информацискиот 
систем е-одобрение за градење и му овозможува прис-
тап на Управниот суд за предметот за кој е поднесена 

тужба.  
(5) Заради овозможување на користење на инфор-

мацискиот систем е-одобрение за градење на Вишиот 
Управен суд, по прием на известување за поднесена 
жалба до Виш Управен суд доставено од страна на Ре-
гулаторна комисија за енергетика, ОДС истата ја ске-
нира, ја прикачува во информацискиот систем е-одоб-

рение за градење, доставува известување до подносите-
лот на тужбата и му овозможува пристап на Управниот 
суд, а Управниот суд го прикачува одговорот на тужба 
во информацискиот систем е-одобрение за градење и 
му овозможува пристап на Вишиот управен суд за 
предметот за кој е поднесена тужба. 
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(6) По прием на одлуката на Управниот суд однос-

но на Вишиот управен суд, ОДС истата ја скенира и 

прикачува во информацискиот систем е-одобрение за 

градење.“ 

 

Член 6 

По членот 25-б се додава член 25-в, кој гласи: 

 

“Член 25-в 

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-

дење, може да се постапи од страна на администрато-

рот на информацискиот систем, по барање поднесено 

во писмена форма или преку електронска пошта, од 

страна на службеното лице на ОДС. 

(2) Во информацискиот систем е-одобрение за гра-

дење може да се постапи доколку: 

1) погрешно е внесен уписен број на поднесено ба-

рање, а од страна на ОДС се уште не е постапено по ба-

рањето; 

2) доставено е известување до барателот, но е про-

пуштено кон истото да се прикачи управен акт или 

пресметка за надоместок или кон известувањето прика-

чен е несоодветен управен акт односно несоодветнa 

пресметка кои не се однесуваат на конкретниот пред-

мет, а барателот се уште нема постапено по добиеното 

известување; 

3) по поднесена жалба против управен акт, од стра-

на на ОДС погрешно е констатирано дека жалбата е 

уважена и предметот не е доставен до второстепениот 

орган кој е надлежен за постапување по поднесена 

жалба, а од страна на ОДС се уште не е постапено по 

жалбата. 

4) по поднесена жалба против управен акт, од стра-

на на ОДС е пропуштено да се прикачи жалбата или 

одговорот на жалба, а предметот е доставен до второс-

тепен орган кој е надлежен за постапување по поднесе-

на жалба и 

5) не може да се преземе одредено дејствие во по-

стапката поради системска грешка во информацискиот 

систем е-одобрение за градење. 

(3) Во случаите од став (2) точка 1 на овој член 

предметот се враќа во фазата – ставање на уписен број 

на барање, во случаите од став (2) точка 2 на овој член, 

предметот се враќа во фазата – доставување на управен 

акт односно известување до барателот, во случаите од 

став (2) точки 3 и 4 на овој член предметот се враќа во 

фазата-постапување на ОДС по поднесена жалба про-

тив управен акт, а во случаите од став  (2) точка 5 на 

овој член, предметот се враќа во фазата во која ќе се 

овзоможи преземање на дејствието кое не можело да се 

преземе поради системската грешка.“ 

 

Член 7 

По членот 25-в се додава член 25-г, кој гласи: 

 

“Член 25-г 

(1) ОДС и администраторот на информацискиот 
систем е-одобрение за градење заеднички ќе го усогла-

сат и ќе дефинираат обемот на надградувањето на по-
стојниот информациски систем, неговото тековно од-

ржување за потребите на ОДС, обука за негово корис-
тење, висината на надоместокот за користење и други 
трошоци, како и останати прашања од значење за неп-
речено спроведување на постапките преку информа-
цискиот систем е-одобрение за градење.  

(2) Откако ќе се усогласат и дефинираат сите пра-
шања околу надградувањето на информациски систем 

од ставот (1), ОДС и администраторот на информацис-
киот систем е-одобрение за градење ќе склучат меѓусе-
бен договор. Во прилог на договорот треба да има де-
талната спецификацијата на трошоците за поединечни 
услуги и материјали согласно договорот.“ 

 
Член 8 

Членот 32 се менува и гласи: 
 

“Член 32 

Стандардни и нестандардни приклучоци 

 

(1) Објектите на корисниците на дистрибутивната 

мрежа се приклучуваат преку приклучок на дистрибу-

тивната мрежа, кој може да биде стандарден или нес-

тандарден приклучок.   

(2) Стандарден приклучок е приклучок на низок на-

пон или приклучок на среден напон при што објектот 

кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено 

со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистич-

ки план за село (УПС) или урбанистички план вон на-

селено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите: 

1) одобрената максималната едновремена моќност 

на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW; 

2) сите колективни станбени, деловни и станбено-

деловни објекти. 

(3) Исклучок на став (2), стандардни приклучоци на 

нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија 

што максимална едновремена моќност е помала или 

еднаква на 40 kW, при што за приклучување на  ниско-

напонската дистрибутивна мрежа во која е потребно да 

се спроведат зафати за проширување на мрежата  од-

носно максимално растојание од 40 метри од граница 

на имот на корисникот (најмногу за едно столбно 

место). 

(4) Сите останати приклучоци кои не ги исполнува-

ат условите од став (2) и став (3) на овој Член се 

нeстандардни приклучоци. 

(5) Доколку за објектот кој се приклучува на елек-

тродистрибутивната мрежа се предвидени повеќе мер-

ни места кои ќе бидат наменети за еден ист корисник, 

истиот не се смета за колективен објект во смисол на 

овој член“. 

 
Член 9 

Главата 8 се менува и гласи: 
 

“НЕОВЛАСТЕНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА И МОЌНОСТ 
 

Член 140 

Неовластено преземање на електрична енергија 
 
(1) Под неовластено преземање на електричната 

енергија се подразбираат следните случаи: 
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1) доколку е извршено приклучување на објект на 
дистрибутивната мрежа, без Решение за согласност за 
приклучување издадено од ОДС;  

2) по исклучување од дистрибутивната мрежа од 
страна на ОДС, извршено е повторно самоволно прик-
лучување на дистрибутивната мрежа;  

3) доколку е извршена манипулација или  оштету-

вање на мерниот уред при што се презема делумно или 
во целост нерегистрирана количина на електрична 
енергија;  

4) доколку се презема нерегистрирана количина на 
електрична енергија без мерна опрема; 

5) доколку е извршено премостување на мерната 
опрема, при што се превзема делумно или во целост 

нерегистрирана количина на електрична енергија; 
6) доколку е вграден мерен уред или мерна опрема 

која не е одобрена и/или вградена од ОДС;  
7) доколку се презема електрична енергија преку 

оштетена мерна опрема и/или заштитната пломба е от-
странета и е оневозможено правилно регистрирање на 
превземената количина на електрична енергија. 

 
Член 140-а 

Покренување на судска постапка 
 
(1) Во случај на неовластено преземање на елек-

трична енергија ОДС има право да покрене судска по-
стапка согласно законската регулатива. 

 
Член 141 

(1) Пресметка на надоместокот на штета што наста-
нала како резултат на неовластено преземена електрич-
на енергија вклучува:  

1) Надоместок на штета за неовластено преземена 
електрична енергија пресметан согласно членовите 
143, 144 и 145; и  

2) Надоместок на штета која ги вклучува трошоци-
те за замена и набавка на опремата која е оштетена со 
цел за неовластеното преземање на електрична енер-
гија. 

 
Член 142 

Период за кој се пресметува надоместокот на штета 

 
(1) Период за пресметка на надоместок на штета 

што настанала како резултат на неовластено преземена 
електрична енергија изнесува 365 дена наназад од де-
нот на утврдување на неовластеното преземање на 
електрична енергија. 

(2) Периодот за пресметка на надоместок на штета 

што настанала како резултат на неовластено преземена 
електрична енергија  може да биде пократок од 365 де-
на и во тие случаи ќе се земе датумот од документаци-
јата на ОДС: 

1) моментот на настанување на неовластеното ко-
ристење, во случај каде истото може да се утврди (кај 
дигиталните броила доколку има можност за регистри-

рање на времето на настанување на неовластеното 
превземање на електрична енергија), 

2) последна извршена контрола на мерното место и 
приклучокот (отчитување на мерниот уред не се смета 
како контрола на мерното место и приклучокот), 

3) замена, одјава и пријава на мерниот уред, или 

4) последно востановено неовластено користење на 

електрична енергија. 

(3) За месецот во кој е утврдено неовластено презе-

мање на електрична енергија и за месецот во кој наста-

нала штетата за неовластено преземање не електрична 

енергија кога тоа може да се утврди согласно став (2) 

од овој член, се пресметува надоместок на штета за 

преземена електрична енергија за целиот месец.  

(4) Доколку периодот за пресметка на надоместок 

на штета што настанала како резултат на неовластено 

преземена електрична енергија е пократок од една го-

дина, тогаш пресметката на штетата за една година, ут-

врдена согласно членовите 144 и 145 од овие Мрежни 

правила, се множи со број на месеци на неовластено 

преземање, а се дели со 12 месеци. 

 

Член 143 

Пресметка на надоместок на штета 

(1) Надоместокот на штетата настаната како резул-

тат на неовластено преземената електрична енергија се 

пресметува како сума од: 

1) Трошоците за набавена електрична енергија за 

покривање на загуби во дистрибутивна мрежа за пери-

одот за кој се пресметува надоместок на штетата и не-

овластено преземената електрична енергија и моќност, 

утврдени како производ од количините на неовластено 

преземена електрична енергија и моќност пресметани 

во согласност со членовите 144 и 145 од овие Мрежни 

правила, и просечната цена за набавена електрична 

енергија за покривање на загуби утврдена од Регула-

торна комисија за енергетика во Одлуката за одобрува-

ње на регулиран максимален приход и тарифи за 

пресметковни елементи за дистрибуција на електрична 

енергија. 

2) Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем пресметан како збир од надоместоците за ак-

тивна електрична енергија и моќност пресемтани како 

производ од тарифите за соодветните пресметковни 

елементи на категоријата во која припаѓа потрошува-

чот во согласност со Тарифниот систем за дистрибуци-

ја на електрична енергија одобрени од  Регулаторна ко-

мисија за енергетика за периодот за кој се пресметува 

надоместок на штетата и количините на неовластено 

преземената електрична енергија и моќност пресметана 

во согласност членовите 144 и 145 и  

3) Трошоците за организирање и управување на па-

зарот на електрична енергија како производ од количи-

ните на неовластено преземена електрична енергија и 

моќност пресметани во согласност со членовите 144 и 

145, и просечна тарифа за организирање и управување 

со пазарот на електрична енергија, утврдена од Регула-

торна комисија за енергетика за периодот за кој се 

пресметува надоместокот на штетата. 

(2) За целиот период за кој се пресметува надомес-

токот на штетата настаната како резултат на неовласте-

но преземената електрична енергија согласно став 1 на 
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овој член се применуваат цени на електрична енергија 

кои се на важност во моментот на изготвување на 

пресметка на надоместокот.  

 

Член 144 

Пресметка на неовластено преземена електрична енер-

гија и моќност за потрошувачите приклучени на нис-

конапонска мрежа, а кога се приклучени повеќе пот-

рошувачи на една трансформаторска станица СН/НН  

 

(1) Неовластено преземената електрична енергија и 

моќност за потрошувачите приклучени на трифазна 

нисконапонска мрежа, а кога се приклучени повеќе 

потрошувачи на една трансформаторска станица 

СН/НН, се пресметува на следниот начин: 

1) Максимална едновремена моќност е еднаква на 

пресметковната максимална моќност, утврдена во за-

висност од номиналната струја на вод или осигурувачи 

согласно Табелата од овој член; 

2) Неовластено преземена енергија е еднаква на 

производ од: 

i) Пресметковната максимална моќност, утврдена 

во зависност од номиналната струја на вод или осигу-

рувачи согласно Табелата од овој член  

ii) Пресметковно време за пресметка на потрошена 

електрична енергија, согласно Табелата од овој член и 

iii) периодот на пресметка од Табелата од овој член. 

(2) Во случај на еднофазни приклучоци се зема ед-

на третина (1/3) од пресметаната количина на неовлас-

тено преземена електрична енергија и моќностод став 1 

на овој член 

(3) Во случај кога на мерниот уред е манипулирана 

една фаза, се зема една третина (1/3) од пресметаната 

количина на неовластено преземена електрична енер-

гија и моќност од став 1 на овој член 

(4) Во случај кога на мерниот уред се манипулира-

ни две фази, се зема две третини (2/3) од пресметаната 

количина на неовластено преземена електрична енер-

гија и моќност од став 1 на овој член  

(5) Во случај кога електричната енергија се презема 

преку осигурувачи кои не се содржани во Табелата од 

овој член, при пресметката се усвојува првиот помал 

осигурувач од Табелата од овој член. 

(6) Во случај кога електричната енергија се превзе-

ма без осигурувачи, се зема во предвид номиналната 

струја на приклучниот вод, а при пресметката се усво-

јува номиналната струја на првиот помал осигурувач 

од Табелата од овој член. 

(7) Во случај кога електричната енергија се презема 

преку кабел и/или осигурувач и/или мерен уред, кои се 

редно врзани, при пресметката се усвојува најмалата 

максимално дозволена струја на соодветниот елемент.  

Доколку максимално дозволената струја на соодветни-

от елемент не е содржана во Табелата од овој член, 

пресметката се прави согласно номиналната струја на 

првиот помал осигурувач. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Член 145 

Пресметка на неовластено преземена електрична 

енергија и моќност за потрошувачите приклучени 

на среден напон или на низок напон приклучени 

преку сопствена трансформаторска станица СН/НН  

која се користи само за нивни потреби 
 
(1) Неовластено преземената електрична енергија и 

моќност  за потрошувачите приклучени на низок напон 

приклучени преку сопствена трансформаторска стани-
ца СН/НН која се користи само за нивни потреби или 
потрошувачи на среден напон, се пресметува на след-
ниот начин: 

1) Максимална едновремена моќност е еднаква на 
пресметковната максимална моќност на енергетскиот 
трансформатор, согласно Табелата од овој член; 

2) Неовластено преземена енергија е еднаква на 

производ од: 
i) Пресметковната максимална моќност на енергет-

скиот трансформатор, согласно Табелата од овој член 
ii) Пресметковно време за пресметка на потрошена 

електрична енергија, согласно Табелата од овој член и 
iii) периодот на пресметка од Табелата од овој член. 
(2) Во случај кога на мерниот уред е манипулирана 

една фаза, се зема една третина (1/3) од пресметаната 
количина на неовластено преземена електрична енер-
гија и моќност од став 1 на овој член 

(3) Во случај кога на мерниот уред се манипулира-
ни две фази, се зема две третини (2/3) од пресметаната 
количина на неовластено преземена електрична енер-
гија и моќност од став 1 на овој член. 
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Член 146 
(1) Доколку при контрола на мерниот уред од стра-

на на инспекциското тело акредитирано од Институт за 
акредитација, се утврди дека истото е манипулирано, 
при што точно може да се утврди процентот на грешка, 
пресметката на неовластеното преземена електрична 
енергија се прави така што измерените количини се 
зголемуваат согласно утврдениот процент на грешка. 

 
8.1 Постапка за утврдување на неовластено  

преземање на електрична енергија 
 

Член 147 
Собирање на податоци за откривање на неовластено 

преземање на електрична енергија 
 
(1) Собирање на податоци за откривање на неовлас-

тено преземање на електрична енергија се врши при: 
1) Редовно отчитување на мерните уреди 
2) Анализа на потрошувачка на електрична енергија 
3) Анализа на загуби на определени подрачја 
4) Оптоварување на елементите од дистрибутивна-

та мрежа во однос на испорачана електрична енергија 
5) Одржување на мерно место и на приклучокот 
6) Редовна или вонредна верификација на мерна оп-

рема 
7) Пријава од страна на вработен во ОДС или од 

трето лице 
(2) Врз основа на податоците од став 1 на овој член, 

за мерното место и/или на мерната опрема за кои по-
стои сомневање дека неовластено се превзема елек-
трична енергија, ОДС изготвува работен налог за кон-
трола на мерно место и/или мерна опрема. 

(3) Во случај кога ќе се открие неовластено презе-
мање на електрична енергија, при извршување на било 
кои други редовни активности (замена на мерен уред, 
исклучување, одржување, постапување по барање на 
потрошувач, отстранување на дефекти, итн.)  од страна 
на стручните лица на ОДС, се изготвува Записник за 
утврдување на неовластено преземање на електрична 
енергија, без претходно издаден работен налог. 

 
Член 148 

Контрола на мерно место и мерна опрема 
 
(1) Контрола на мерното место и/или на мерната 

опрема вршат стручни лица на ОДС. 
(2) Стручните лица задолжително треба да поседу-

ваат легитимација издадена од страна на ОДС, која на 
барање на потрошувачот се должни да ја покажат. Пот-
рошувачот или негов претставник има право да при-
суствува на контрола на мерното место. 

(3) Доколку при контрола на мерното место и/или 
на мерната опрема се утврди неовластено преземање на 
електрична енергија, стручните лица на ОДС задолжи-
телно треба да изготват Записник за утврдување на не-
овластено преземање на електрична енергија и да обез-
бедат доказ (мерна опрема, оштетени пломби, фотогра-
фии и т.н.). 

 
Член 149 

Работен налог за контрола на мерно место 
 
(1) За вршење на контрола на мерно место, ОДС из-

дава работен налог за контрола на мерно место и/или 
на мерна опрема. По  извршената  контрола на мерното 
место и/или мерната опрема се врши контрола на нало-
зите и на повратните информации добиени во врска со 
контролата на мерното место и/или мерната опрема. 

(2) Доколку при извршување на работниот налог од 
страна на стручните лица за контрола на мерно место 
се утврди дека постои неовластено преземање на елек-
трична енергија, ОДС е задолжен за соодветно зачуву-

вање на документацијата (записник за утврдување на 
неовластено преземање на електрична енергија, рабо-
тен налог за контрола на мерно место, фотографии и 
т.н.). 

(3) Работниот налог особено содржи: 
1) Податоци за пресметковното мерно место (до-

колку постои); 
2) Податоци за контролно мерно место (доколку по-

стои); 
3) Податоци за стручните лица на ОДС. 
 

Член 150 
Контрола на мерни уреди во служба  

за верификација 
 
(1) Контрола на мерните уреди може да се прави во 

службата за верификација на мерни уреди на ОДС. 
Контролата се прави на тој начин што мерните уреди 
инсталирани кај потрошувачот се заменуваат со нови, а 
постоечките се носат во службата за верификација на 
мерни уреди на ОДС. Контрола на мерните уреди во 
службата за верификација ја извршуваат најмалку две 
стручни лица на ОДС. 

(2) Доколку при контролата од став (1) се утврди 
манипулација на мерниот уред задолжително се изгот-
вува Записник за испитување и контрола на мерен уред 
врз основа на што се изготвува Записник за утврдување 
на неовластено преземање на електрична енергија, кој 
го потпишуваат стручните лица на ОДС, кои ја вршеле 
контролата. 

 
Член 151 

Записник за утврдување на неовластено преземање 
на електрична енергија 

 
(1) Записникот за утврдување на неовластено презе-

мање на електрична енергија особено содржи: 
1) Податоци за пресметковното мерно место; 
2) Податоци за контролно мерно место (доколку по-

стои); 
3) Датум на утврдување на неовластено преземање 

на електрична енергија; 
4) Податоци за лицата кои ја извршиле контролата 

на мерното место и/или мерната опрема; 
5) Начинот на кој е извршено неовластено презема-

ње на електрична енергија; 
6) Номинална струја на главните осигурувачи; 
7) Вид и пресек на кабелот преку кој се поврзува 

внатрешниот приклучок; 
8) Номинална моќност на трансформаторот за пот-

рошувачи на среден напон; 
9) Број на смени (во случај на сменско работење). 
(2) Записникот за утврдување на неовластено презе-

мање на електрична енергија мора да го потпишат нај-
малку две стручни лица на ОДС и корисникот, односно 
негов претставник, доколку е согласен со записникот. 
Доколку корисникот или неговиот претставник не е 
согласен со записникот, тогаш треба да се потпише на 
место “Не сум согласен со записникот“. Доколку ко-
рисникот одбива да се потпише на записникот, стручно 
лице на ОДС задолжително го потпишува текстот “ко-
рисникот одбива да го потпише записникот“. Доколку 
корисникот не е присутен при извршувањето на кон-
тролата на мерното место и/или мерен уред во записни-
кот се пишува “корисникот не е присутен“. 

(3) Кога кај корисникот е утврдено неовластено 
преземање на електрична енергија, на потрошувачот 
му се остава еден примерок од Записникот за утврдува-
ње на неовластено преземање на електрична енергија. 
Доколку корисникот одбие да го потпише Записникот, 
или доколку не бил присутен при изготвување на за-
писникот, ОДС ќе му го достави по пошта. 
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(4) По составувањето на Записникот за утврдување 
на неовластено преземање на електрична енергија, 
ОДС прави контрола дали записникот е изготвен во 
согласност со овие Мрежни правила. Ако при контро-
лата на Записникот се утврди грешка, нецeлосно или 
погрешно утврдени факти се прави доработка или из-
мена на Записникот на сите примероци. Во случај кога 
не може да се доработи примерокот кој е доставен на 
корисникот, се изработува нов записник во кој ќе се 
евиденираат сите податоци потребни за изработка на 
пресметката. Новиот записник се доставува на корис-
никот. 

 
Член 152 

Пресметка на надоместок на штета за неовластено 
преземање на електрична енергија 

 
(1) Врз основа на податоците од Записникот се из-

готвува пресметка на надоместок штета за неовластено 
преземање на електрична енергија, согласно овие 
Мрежни правила. 

(2) Пресметката на надоместок на штетата за неов-
ластено преземање на електрична енергија му се доста-
вува на корисникот во рок од 15 дена, сметано од денот 
на изготвување на пресметката. 

 
Член 153 

Исклучување на потрошувач при неовластено  
преземање на електрична енергија 

 
(1) Во случаите на неовластеното преземање на 

електричната енергија од член 140, став (1), алинеја 1), 
2), 4), 5) и 6) од овие Мрежни правила, ОДС ќе го ис-
клучи потрошувачот од дистрибутивната мрежа без 
предупредување. 

(2) Во случаите на неовластеното преземање на 
електричната енергија од член 140, став (1), алинеја 3), 
и 7) од овие Мрежни правила, ОДС е должен да го пре-
дупреди корисникот во писмена форма и да ја достави 
пресметката на надоместокот на штета за неовластено 
преземање на електрична енергија од член 144 и член 
145 од овие Мрежни правила, со цел да го плати надо-
местокот на штета за неовластено преземање на елек-
трична енергија.  

(3) Корисникот е должен да го плати надоместокот 
за штетата за неовластено преземање на електрична 
енергија на ОДС во рок од 8 (осум) дена од денот на 
доставувањето на пресметката.  

(4) Доколку корисникот не постапи согласно став 
(3) од овој член, ОДС има право да го исклучи потро-
шувачот од дистрибутивната мрежа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) ОДС не е одговорен за настанување на евенту-
ална материјална или нематеријална штета на корисни-
кот поради исклучувањето од ставовите (1) и (4) на 
овој член. 

 
Член 154 

Приклучување на корисникот кој е исклучен поради 
неовластено преземање на електрична енергија 
 
(1) Во случај кога корисникот е исклучен согласно 

став (1) и став (3) од член 153 од овие Мрежни правила 
корисникот има право да поднесе барање за согласност 
за приклучување на дистрибутивниот систем до ОДС 
согласно овие Мрежни правила, откако ќе го  плати на-
доместокот на штета за неовластено преземање на 
електрична енергија направена на ОДС. 

(2) Корисникот е должен да плати надоместок за прик-
лучување согласно член 44 од овие Мрежни правила. 

(3) По исклучок на став (1) и став (2) на овој член, 
корисникот кој поседува решение за согласност за 
приклучување има право повторно да се приклучи на 
дистрибутивната мрежа, откако ќе го  плати надомес-
токот на штета за неовластено преземање на електрич-
на енергија направена на ОДС и надоместокот за пов-
торно приклучување утврден со ценовникот на ОДС, 
претходно одобрен од РКЕ. 

 
Член 155 

Покренување на судска постапка 
 
(1) По утврдување на неовластено преземање на 

електрична енергија ОДС има право да покрене судска 
постапка согласно законската регулатива. 

(2) При покренување на судска постапка ОДС до 
надлежниот суд ќе ја достави комплетната документа-
ција и доказите со кои располага.“ 

 
Член 10 

По членот 160 се додава нов член 161, кој гласи: 
 

“Член 161 
(1) Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 од 

овие Измени и дополнувања на мрежни правила за дис-
трибуција на електрична енергија ќе се применуваат од 
1 април 2015 година. 

(2) Со влегување во сила на овие Измени и допол-
нувања на мрежни правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, престануваат да важат Измените и до-
полнувањата на мрежни правила за дистрибуција на 
електрична енергија („Сл. весник на РМ“ бр. 161/14).“ 
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