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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
821.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Државни-
от пазарен инспекторат („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007 и 36/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
18 февруари 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. Елизабета Чингаровска се разрешува од должно-
ста директор на Државниот пазарен инспекторат, орган 
во состав на Министерството за економија, поради за-
минување на друга должност, заклучно со 11 февруари 
2013 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 23-1437/1 Претседател на Владата
18 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
822.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 
(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), Државната избор-
на комисија на седницата одржана на 22.2.2013 година, 
во состав: претседател Борис Кондарко, потпретседа-
тел м-р Субхи Јакупи и членовите Влатко Сајкоски, Са-
шо Срцев, Анета Стефановска, Виолета Дума и Бедре-
дин Ибраими, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ 

КОМИСИИ

I.
Во  Одлуките за формирање на општинските избор-

ни комисии („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 17/13,  
21/13 и 23/13), број 10-1861/1 од 4.6.2011 година и број 
10-810/6 од 4.11.2011 година се вршат следните измену-
вања и дополнувања и тоа:

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Теарце членот СЛАВИЦА СЕРАФИМОВСКА, врабо-
тена во Општина Тетово,  се разрешува.

За  член се именува ЛЕНЧЕ БОЖИНОСКА врабо-
тенa во Министерство за финансии.

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Пласница членот СЕМА АЛИ, вработена во Основни-
от Суд Охрид,  се разрешува.

За  член се именува АНЕЛ МЕХМЕД вработен во 
Агенцијата за храна и ветеринарство.

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
Шуто Оризари претседателот ЕМИН РАМАДАН вра-
ботен во Генерален секретаријат на Влада на Републи-
ка Македонија,  се разрешува.

За претседател се именува МИРДИТА САЛИУ вра-
ботена во Министерството за труд социјална полити-
ка.

4. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кривогаштани претседателот ЦЕЛЕ ТОШЕСКИ врабо-
тен во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство,  се разрешува.

За претседател се именува БРАНКО БОЈОСКИ, 
вработен во Агенцијата за поттикнување на развојот 
на земјоделството - Битола.

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
Конче членот БЛАГОЈ ЈОВАНОВ, вработен во Оп-
штина Конче,  се разрешува.

За  член се именува ИГОР ГОЦЕВСКИ вработен 
во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделс-
твото и руралниот развој.

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
Илинден членот СОЊА БОЈКОВСКА, вработена во 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и 
руралниот развој,  се разрешува.

За член се именува ДЕЈАНЧЕ БОГДАНОВСКИ, 
вработен во Општина Илинден.

7. Во составот на Општинската изборна комисија 
Зрновци заменик членот КАТИЦА ТАСЕВА, вработе-
на во Министерство за земјоделство шумарство и во-
достопанство,  се разрешува.

За  заменик член се именува ГОЦЕ МАНЕВ, врабо-
тен во Општина Кочани.

8. Во составот на Општинската изборна комисија 
Сопиште членот ДАУТ ХАЈДАРОВСКИ, вработен во 
Секретаријатот за спроведување на рамковниот дого-
вор,  се разрешува.
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За член се именува БЕКИМ ЗЕЌИРИ, вработен во 
Секретаријатот за спроведување на рамковниот дого-
вор.

9. Во составот на Општинската изборна комисија 
Крива Паланка заменик членот МОМЕ КРСТЕВСКИ, 
вработен во Општина Ранковце,  се разрешува.

За заменик член се именува БРАНИСЛАВ ЈОВЕВ-
СКИ, вработен во Секретаријатот за спроведување на 
рамковниот договор.

10. Во составот на Општинската изборна комисија 
Теарце членот ФЕМИ БЕЌИРИ, вработен во Мини-
стерство за образование и наука,  се разрешува.

За  член се именува ИБАДЕТЕ ЈАШАРИ вработе-
на во Секретаријатот за спроведување на рамковниот 
договор.

11. Во составот на Општинската изборна комисија 
Петровец  заменик членот БАЈРАМ АЛИЈИ, вработен 
во Министерство за одбрана,  се разрешува.

За  заменик член се именува  ИМРАНЕ СУЛЈЕМА-
НИ, вработена во Државниот Архив на Република Ма-
кедонија.

12. Во составот на Општинската изборна комисија 
Могила заменик членот СТОЈАН ХРИСТОВСКИ, вра-
ботен во Министерство за земјоделство шумарство и 
водостопанство,  се разрешува.

За заменик член се именува ЛИЛЈАНА СТРЕЗОВ-
СКА, вработена во Генералниот секретаријат на Вла-
дата на Република Македонија.

13. Во составот на Општинската изборна комисија 
Дебарца членот ИГОР ТРАЈКОСКИ, вработен во Ми-
нистерство за животна средина и просторно планира-
ње,  се разрешува.

За  член се именува ТОНИ ЧОРОСКИ, вработен 
во Агенција за катастар на недвижности.

14. Во составот на Општинската изборна комисија 
Дебарца членот ЗОРАН НОГАЧЕСКИ, вработен во 
Општина Дебарца,  се разрешува.

За член се именува САШО ДОНЕВ, вработен во 
Бирото за развој на образованието.

15. Во составот на Општинската изборна комисија 
Дојран заменик претседателот БОРЧЕ СТАМОВ, вра-
ботен во Министерство за надворешни работи, се 
разрешува.

За заменик претседател се именува НИКО ПО-
ПОВ, вработен во Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството – Битола.

16. Во составот на Општинската изборна комисија 
Гази Баба, членот НЕВЕНКА СТАМЕНКОВСКА, вра-
ботена во Секретаријат за европски прашања, се 
разрешува.

За член се именува ЛИДИЈА МАРКОВ, вработена 
во Биро за регионален развој.

17. Во составот на Општинската изборна комиси-
ја Вевчани членот БОРЧЕ РАЗМОСКИ, вработен во 
Министерство за транспорт и врски, се разрешува.

За  член се именува  ТРИФУН ТАНЕСКИ, врабо-
тен во Општина Струга.

18. Во составот на Општинската изборна комисија 
Аеродром членот ЖАРКО ШУТИНОВСКИ, во пензи-
ја,  се разрешува.

За  член се именува БРАНКО ШИШКОВСКИ вра-
ботен во Министерство за транспорт и врски.

II.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-
борна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за претседател, заменик претседател, членови или нив-
ни заменици на општинските изборни комисии имаат 
право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-
њето. 

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-
та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-
лено.

Решението на Државната изборна комисија е ко-
нечно. 

Бр.07-333/9 Државна  изборна  комисија
22 февруари 2013 година Претседател,

Скопје Борис Кондарко, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

823.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите (Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплатува-
ње на надоместокот за задолжителни резерви на нафта 
и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или про-
изводство на нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.2.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-

ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-
ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 45,666
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 47,051

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 45,110

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 44,495

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 35,662

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 85,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 87,00

б) Дизел гориво                                                                                                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 72,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 61,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 43,603

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

Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-
вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука.

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:
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а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дерива-
ти го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,698
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 22,009

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,301

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,160

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.2.2013 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-364/1
25 февруари 2013 година Заменик претседател,

Скопје Светлана Јаневска, с.р.
__________

824.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
тво за трговија на електрична енергија Греен Енерги 
Традинг ДООЕЛ  Скопје, на седницата одржана на 
22.02.2013 година донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА

ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за трговија на електрична енергија 
Греен Енерги Традинг ДООЕЛ  Скопје, со адреса на ул. 
Стрезова бр. 20 Б, Скопје, сe издава лиценца за вршење 
на енергетската дејност трговија со електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  
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3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

              
УП1 Бр. 07-09/13

22 февруари 2013 година                     Претседател,                                                                                    
         Скопје                              Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1.Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија на електрична енергија Греен 

Енерги Традинг ДООЕЛ  Скопје, ул. Стрезова бр. 20 Б, 
Скопје    

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Трговија со електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
22.02.2013 година 

4. Датум до кога важи лиценцата: 
22.02.2023 година 

5. Евидентен број на издадената  лиценца: 
    ЕЕ - 112.10.1/13

6. Број на деловниот субјект - 6837298
         
7. Единствен даночен број - 4057012520014

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија. 

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од За-
конот за енергетика. Трговецот во својство на снабду-
вач може да продава електрична енергија и на потрошу-
вачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учес-
тво на пазарот на електрична енергија, утврдени во па-
зарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енергија 
која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е дол-
жен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или 
дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во соглас-
ност со пазарните прави-ла, мрежните правила за пренос 
на електрична енергија и мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија како и Правилата за доделува-
ње на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта

Енергетската дејност трговија со електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори за купување и продажба на 
електрична енергија  и договори за закупување на пре-
носен и/или дистрибутивен капацитет. 

   
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата може да ја врши на целата 
територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските 
на носителот на лиценцата 

 Носителот на лиценцата е должен да:
 -  обезбеди непречена и континуирана испорака 

на електрична енергија согласно купопродажните до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети;

- работи во согласност со правилата за пазар на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила;

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-
тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, 
согласно превземените обврски за потрошувачите кога 
врши прекугранични трансакции;

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски распо-
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ред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила;

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат услови-
те за самостојно учество на пазарот на електрична енер-
гија, утврдени во пазарните правила;

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и 

-  да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи.

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

14. Обврска за доставување на други извеш-
таи, информации и податоци во врска со вршење-
то на дејноста, до Регулаторната комисија за енер-
гетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да  доставува:

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа ли-
ценца;

- испорачаните количини на електрична енергија 
да се доставуваат на квартално, но оддвоени по месе-
ци;

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со електрич-
на енергија;

- како и други промени во работењето согласно пра-
вилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување,  суспендирање и одземање на 
лиценцата

   Изменување и продолжување, како и пренесува-
ње, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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825.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по 
барањетo на Друштвото за производство и дистрибуци-
ја на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје, 
за влегување во сила на лиценца за производство на 
електрична енергија на ден 22.02.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство и ди-
стрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДОО-
ЕЛ Скопје со седиште на ул. Мито Хаџивасилев - Јас-
мин бр. 30/2 - 3, Скопје за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од фотовол-
таична централа, издадена со Одлука УП1 бр. 07-55/11 
од 14.11.2011 година („Службен весник на РМ“ бр. 
159/11) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.
  
УП1 Бр. 07-55/11

22  февруари 2013 година                   Претседател,
         Скопје                     Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство и дистрибуција на еле-

ктрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје, ул. Ми-
то Хаџивасилев - Јасмин бр. 30/2-3, Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-
та 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
22.02.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
22.02.2048 година

5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 78.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 6709133

7. Единствен даночен број – 4080011522287 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Како енергетска дејност производство на електрична 
енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производс-
тво на електрична енергија што носителот на лиценцата 
ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно 
техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на КП 
бр. 148/8 и КП бр. 151/4,  КО Старо Лагово, Општина 
Прилеп.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за производство и дистрибуција на електрична енергија 
СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со ли-
ценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрич-
на енергија и до операторот на електропреносниот си-
стем податоци и информации од договорите за продаж-
ба на електрична енергија, расположливост на произ-
водниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и
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- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар

- да ги одржува во исправна и функционална состој-
ба, производните капацитети кои се вклучени во проце-
сот на производство на електрична енергија, согласно 
прописите за ваков вид на постројки.

                                                                 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи по-
датоци особено за: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива; 

3) превземени мерки: 
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при  работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вр-
шењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за вр-
шење на енергетската дејност, во согласност со Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична енергија, сог-
ласно Мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа лицен-
ца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 
на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:  
-   Фотоволтаична централа „Лагово“;
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2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа:

-   На 10 кV  далековод Беровци – индустрија од ТС 
„Прилеп 1“ 110/35/10 kV/ kV/ kV;

3. Oпшти податоци:
-   година на почеток на градба: 2011 година;
-   година на завршеток на градба: 2012 година;
-   година на почеток на работа: почеток 2013 година;
-   проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 30 години;
-   зголемување на капацитетот, број на фотоволта-

ични модули и номинална моќност по години не е пред-
видена;

4. Податоци за опрема:
-   број на фотоволтаични модули 4344 модули;
-   тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул 
    тип: ќелии од поликристален силициум SYP230P;
-   производител: Risen Solar Technology HP Кина;
    Номинални податоци за фотоволтаичен систем:
-   моќност на модул 230 W; напон 29,8 V; струја 7,73 A;
-   вкупна моќност на ФВ генератор:  230 x 4344 = 

999,12 kW
-   тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja
-   тип, производител и номинални
    Податоци на инвертор:
-   тип: инвертор SINVERT PVM20  трифазен
    производител: Siemens CP Германија
-   номинални податоци: моќност од 19,2 kW, AC на-

пон 400 V, количина 49 парчиња;

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 
1532 kWh/m2  на хоризонтална површина

6. Очекувано производство на електрична енер-
гија: 1412,2 MWh.

___________

826.
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 енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И 
ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, за користење на повла-
стена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија, на седницата одржана на 
ден 22.2.2013 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 
ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО увоз-из-
воз Ресен, со седиште на ул. „Димитар Влахов“, бр. 6, 
Ресен, му се одобрува користење на повластена тарифа 

на електрична енергија произведена од фотонапонската 
електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“ со инсталира-
на моќност од 41,76 kW и со локација на дел од посто-
ечки кров на објектот „Лив под притисок“ на 
КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И 
ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Дими-
тар Влахов, бр. 6, Ресен

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-40

- назив на електроцентралата: „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“
- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на 
КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 41,76 
kW (174 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 56.600 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 фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 
ИНВЕСТ - 1“, УП 1 бр. 08-92/12 од 30.5.2012 година; 

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инстали-
раната моќност на фотонапонската електроцентрала 
„СОЛАР ИНВЕСТ - 1“ се одобрува користење на повла-
стена тарифа од 30 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-11/13
22 февруари 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
_________

827.
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 енерги-
ја од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И 
ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, за издавање на решение 
за стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 22.2.2013 го-
дина, донесе
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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 
ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО увоз-из-
воз Ресен, со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 6, 
Ресен, му се издава решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија за фотонапон-
ската електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“ со инста-
лирана моќност од 41,76 kW и со локација на дел од по-
стоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на 
КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И 
ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. „Дими-
тар Влахов“ бр. 6, Ресен

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-40

- назив на електроцентралата: „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“
- податоци за локација на електроцентралата: на дел 

од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на 
КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 41,76 
kW (174 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 56.600 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 
22.2.2028 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 Ма-
кедонија“.

УП1 бр. 08-10/13
22 февруари 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

828.
Регулаторната Комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 22, став 1, алинеја 3 
од Законот за енергетика („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), на седницата одржа-
на на 22.02.2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
(1) Со Правилникот за цени на топлинска енергија 

и системски услуги (во понатамошниот текст: Правил-
ник) се уредува начинот на формирање, одобрување и 
контрола на цените (во понатамошниот текст: регулира-
ње на цените) за производство, дистрибуција и снабду-
вање со топлинска енергија за греење (во понатамошни-
от текст: топлинска енергија).

(2) Одредбите на овој Правилник се однесуваат на 
претпријатијата кои имаат обврска да обезбедат јавна 
услуга за производство, дистрибуција и снабдување со 
топлинска енергија (во понатамошниот текст: регулира-
ни дејности).

(3) Под регулирани дејности од областа на топлин-
ска енергија во смисла на став 2 од овој член се подраз-
бираат:

- производство на топлинска енергија за потребите 
на потрошувачите кои купуваат топлинска енергија за 
греење по пропишан тарифен систем (во понатамошни-
от текст: потрошувачи) и обезбедување на системски 
услуги за одржување на потребните параметри (темпе-
ратура и притисок) во рамките на системот за топлин-
ска енергија на кој е приклучен; 

- дистрибуција на топлинска енергија и управување 
со системот за дистрибуција на топлинска енергија;

- снабдување со топлинска енергија на потрошува-
чите.

(4) Претпријатието кое врши регулирана дејност 
(во понатамошниот текст: претпријатие) е должно да 
ги формира цените согласно методологијата утврдена 
со овој Правилник.

Член 2
(1) Регулирањето на цените на топлинска енергија 

на начин и постапка утврдени со овој Правилник има 
цел да обезбеди:  

- создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на претпријатијата при вршење на регулира-
ните дејности од член 1 на овој Правилник;

- заштита од злоупотреба на доминантна и монопол-
ска положба на претпријатијата кои вршат регулирана 
дејност;

- урамнотежување на меѓусебните интереси на прет-
пријатијата кои вршат регулирани дејности од член 1 
од овој Правилник и на корисниците на регулираните 
дејности;

- создавање услови за развој и одржување на постој-
ните и изградба на нови капацитети за производство, 
дистрибуција и снабдување со топлинска енергија;

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги да-
ваат претпријатијата;

- надоместување на трошоците кои што претприја-
тијата ги имаат во вршењето на регулираната дејност и 
соодветен поврат на капиталот;

- недискриминаторен третман на претпријатијата 
кои вршат регулирани дејности и примена на објектив-
ни критериуми и транспарентни методи и постапки за 
регулирање на цените на топлинската енергија;

- унапредување на енергетската ефикасност, заште-
да на енергија, ефикасно искористување на енергетски-
те ресурси  и

- заштита и унапредување на животната средина во 
вршењето на регулираните дејности.

Член 3
(1) Претпријатието кое врши производство на топ-

линска енергија има обврска за обезбедување на јавна 
услуга производство на топлинска енергија, односно да 
обезбеди сигурно, континуирано и квалитетно произ-
водство на топлинска енергија (согласно Мрежните 
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правила и Правилата за снабдување со топлинска енер-
гија), да обезбеди енергија за покривање на загубите во 
системот како и системска резерва и системски услуги 
за одржување на потребните параметри во рамките на 
системот за топлинска енергија на кој е приклучен (во 
понатамошниот текст: регулиран производител).

(2) Оператор на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија е претпријатие кое врши дистрибуција 
на топлинска енергија (во понатамошниот текст: Ди-
стрибутер), и има обврска да обезбеди сигурна, конти-
нуирана и квалитетна дистрибуција на топлинска енер-
гија (согласно Мрежните правила) како и да управува 
со системот за дистрибуција на топлинска енергија, по 
регулирани цени и тарифи одобрени и објавени од Регу-
латорната комисија за енергетика и е одговорен за рабо-
тењето на системот за дистрибуција, негово одржување 
и развој, со цел да се обезбеди долгорочна способност 
на системот за задоволување на потребите за дистрибу-
ција на топлинска енергија.

(3) Претпријатието кое врши снабдување со топлин-
ска енергија на потрошувачите (во понатамошниот 
текст: снабдувач) има обврска да обезбеди сигурно, 
континуирано и квалитетно снабдување со топлинска 
енергија на потрошувачите согласно Правилникот за 
Условите за снабдување со топлинска енергија, догово-
рот со Оператор на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија и договорите за снабдување склучени 
со потрошувачите и издадените лиценци и да врши фа-
ктурирање и наплата на испорачаната топлинска енер-
гија по цени определени од страна на Регулаторната ко-
мисија за енергетика.

(4) Потрошувач на топлинска енергија е правно или 
физичко лице кое за сопствени потреби купува топлин-
ска енергија по пропишан тарифен систем за што склу-
чува договор со снабдувачот на топлинска енергија.

Член 4
(1) Снабдувањето со топлинска енергија на потро-

шувачите по правило се врши во периодот од 15 октом-
ври во тековната до 15 април во наредната календарска 
година. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, снабдување-
то со топлинска енергија на потрошувачите може да 
почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, до-
колку во три последователни денови во периодот од 28 
септември до 15 октомври, надворешната температура 
во 21:00 часот е 12 0С или пониска, според податоците 
од Управата за Хидрометеоролошки работи на Републи-
ка Македонија. 

(3) По исклучок од став 1 на овој член, снабдување-
то со топлинска енергија на потрошувачите може да се 
врши и по 15 април, но не подоцна од 1 мај, доколку во 
три последователни денови во периодот од 13 април до 
29 април, надворешната температура во 21:00 часот е 
12 0С или пониска, според податоците од Управата за 
Хидрометеоролошки работи на Република Македонија. 

(4) Снабдувачот со топлинска енергија е должен во 
текот на денот да обезбеди снабдување со топлинска 
енергија во периодот од 06:00 часот до 21:00 часот.

(5) Снабдувачот со топлинска енергија е должен да 
обезбеди топлинска енергија во количина која во про-
сториите на потрошувачот обезбедува постојана темпе-
ратура од 20 +1 0С.

Член 5
 (1) При регулирањето на цената на топлинска енер-

гија за греење се користи метод на регулиран максима-
лен приход.

(2) Метод на регулиран максимален приход од став 
1 од овој член, значи определување на приход кој на 
претпријатието ќе му биде дозволено да го оствари од 
вршењето на регулираната дејност на годишно ниво, во 
регулираниот период определен согласно член 6 од 
овој Правилник.

Член 6
(1) Под регулиран период се подразбира период за 

кој што на регулираното претпријатие му се утврдува 
регулиран максимален приход потребен за вршење на 
регулираната дејност, согласно одредбите од овој Пра-
вилник.

(2) Регулираниот период за секоја од регулираните 
дејности од член 1 на овој Правилник e една година ка-
ко и секоја наредна година.

(3) Базна година е секоја претходна фискална годи-
на на годината во која се утврдува регулиран максима-
лен приход.

Член 7
(1) Претпријатието кое врши регулирани дејности 

своето сметководство го води во согласност со важечка-
та законска регулатива во Република Македонија.

(2) За целите на регулирање на цените, претпријати-
ето е должно при поднесување на барање за одобрува-
ње на цена и приход согласно член 21 на овој Правил-
ник, до Регулаторната комисија за енергетика да доста-
ви податоци согласно формуларите и табелите дадени 
во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник. При 
тоа претпријатието врши рекласификација и групирање 
на позициите од сметководствената евиденција соглас-
но методологијата за соодветната регулирана дејност, 
која е составен дел на овој Правилник.

Член 8
Претпријатието кое врши две или повеќе регулира-

ни дејности или покрај регулираната дејност врши и 
друга дејност, која во смисла на овој Правилник не се 
смета за регулирана дејност, должно е во своите интер-
ни пресметки да води одвоена сметководствена евиден-
ција за секоја од дејностите пооделно, како и да изго-
тви консолидиран финансиски извештај доколку се ра-
боти за поврзани субјекти. 

Член 9
(1) Претпријатието кое врши регулирани дејности е 

должно, во согласност со Законот за енергетика и овој 
Правилник, по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика да доставува податоци и информации по-
требни за регулирање на цената и да овозможи увид во 
расположивата инвестиционо-техничка документација 
за проекти од областа на регулираната дејност.

(2) Претпријатието кое врши регулирани дејности е 
должно, најдоцна до 31 мај во тековната година, до Ре-
гулаторната комисија за енергетика да достави Изве-
штај од ревизијата на финансиските извештаи од прет-
ходната година.
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II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН 
МАКСИМАЛЕН ПРИХОД

Член 10
Начин на регулирање на цени и тарифи
(1) Цените, односно тарифите се регулираат преку 

определување на горната граница на приходот што му 
се дозволува на претпријатието да го оствари во текот 
на една фискална година (во понатамошниот текст: ре-
гулиран максимален приход), преку регулирани просеч-
ни цени, односно тарифи во согласност со соодветните 
тарифни системи. 

(2) Регулираниот максимален приход се утврдува 
на ниво што на претпријатието му овозможува да оства-
ри:

- покривање на оправданите оперативни трошоци по-
требни за вршење на енергетската дејност, вклучувајќи 
ги и трошоците за гориво потребни за производство на 
топлинска енергија и амортизацијата на средствата за вр-
шење на соодветната регулирана дејност, во рамки на 
нормализираните трошоци при остварување на пропи-
шан квалитет на вршење на регулираната дејност.

- обезбедување на определена стапка на поврат на 
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои 
ќе се овозможи оспособување, одржување, развој и до-
стапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите 
потрошувачи на топлинска енергија на подрачјето на 
кое се обезбедува јавната услуга.   

(3) Регулираниот максимален приход од став 2 на 
овој член ги вклучува и приходите кои што претприја-
тието ги остварува по други основи при вршењето на 
регулираната дејност. 

(4) Приносот од вршењето на регулираната дејност 
снабдување со топлинска енергија се утврдува преку 
маржа за снабдување, во согласност со овој Правилник.

Член 11
Регулирани просечни цени и тарифи
(1) Регулираната цена за производство на топлин-

ска енергија за потребите на потрошувачите претставу-
ва количник од приходот потребен за покривање на тро-
шоците за гориво за производство на топлинска енерги-
ја со соодветната количина на топлинска енергија која 
што е произведена.

(2) Надоместокот за системски услуги и системска 
резерва за потребите на операторот на системот за ди-
стрибуција на топлинска енергија на кој производите-
лот е приклучен треба да ги покрие оперативните фикс-
ни и варијабилни трошоци, амортизацијата и разумни-
от поврат на капиталот.

(3) Тарифа за користење на дистрибутивниот си-
стем на топлинска енергија, која му се определува на 
операторот на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија, претставува единечна цена добиена како ко-
личник од збирот на оперативните трошоци, амортиза-
цијата и разумниот поврат на капиталот и соодветната 
ангажирана моќност на конзумот.

(4) Цената по која операторот на системот за ди-
стрибуција на топлинска енергија ја продава топлинска-
та енергија на снабдувачите се пресметува како просеч-
на цена од регулираната цена на регулираниот произво-
дител и цените на набавка од другите производители 
како и надоместокот за обезбедување на системските 
услуги и системска резерва што ги обезбедува регули-
раниот производител.

(5) Надоместокот за снабдување со топлинска енер-
гија на претпријатието треба да ги покрие оперативни-
те трошоци, амортизацијата и соодветен принос обезбе-
ден преку маржа за снабдување.

(6) Цената по која снабдувачот ќе ја наплатува испо-
рачаната топлинската енергија од потрошувачите, се со-
стои од просечната цена на топлинската енергија, тари-
фата за користење на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија и надоместокот за снабдување со топ-
линска енергија. 

1. Производство на топлинска енергија

Член 12
Регулираниот максимален приход на претпријатие-

то кое врши дејност производство на топлинска енерги-
ја треба да ги покрие трошоците за производство на 
топлинска енергија, системски услуги и системска ре-
зерва и да обезбеди разумен поврат на капиталот, а се 
определува на начин и постапка утврдена со овој Пра-
вилник и со примена на методологијата дадена во При-
лог 1, кој што е составен дел на овој  Правилник.

Член 13
Степенот на ефикасност при користење на приро-

ден гас и мазут за производство на топлинска енергија 
се признава:

- над 0,95 за природен гас, 
- над 0,9065 за мазут (припрема, предгревање и сого-

рување).

Член 14
(1) Трошоците кои се признаваат за набавка на гори-

во се одредуваат врз основа на:
- количина на потрошено гориво за произведена, од-

носно измерена и предадена топлинска енергија во ди-
стрибутивната мрежа, со вклучен степен на ефикасност 
при производство на топлинска енергија во зависност 
од видот на горивото, согласно член 13 од овој Правил-
ник, утврдена врз основа на долната топлинска моќ на 
употребеното гориво.

- приложена документација од производителот на 
топлинска енергија за извршена набавка на гориво (до-
говор за јавна набавка, фактури, испратници, атест за 
квалитет со дефинирана долна топлинска моќ и др.).

(2) Регулаторната комисија за енергетика не призна-
ва повисока вредност на цената на горивото од вредно-
ста, која во време на набавката на горивото, била одо-
брена од страна на Регулаторната комисија за енергети-
ка.

2. Дистрибуција на топлинска енергија за греење

Член 15
(1) Регулираниот максимален приход на операторот 

на системот за дистрибуција на топлинска енергија, тре-
ба да ги покрие трошоците за дистрибуција како и тро-
шоците за управување со системот за дистрибуција и 
да обезбеди ниво на регулиран поврат на капиталот, а 
се определува на начин и постапка утврдена со овој 
Правилник и со примена на методологијата дадена во 
Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник.
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(2) Регулираниот максимален приход на операторот 
на системот за дистрибуција на топлинска енергија тре-
ба да ги покрие:

- оперативните трошоци и амортизацијата;
- набавката на топлинска енергија од регулираниот 

производител и од производителите на топлинска енер-
гија и

- да обезбеди разумен поврат на капиталот.

Член 16
На излезот од секоја производна постројка на топ-

линска енергија мора да биде вграден мерен уред сог-
ласно Мрежните правила со кој задолжително ќе се ме-
ри предадената топлинска енергија во дистрибутивната 
мрежа во тек на еден календарски месец, врз основа на 
која ќе се врши наплата на произведената и предадена-
та топлинска енергија. 

Член 17
Техничките загуби во дистрибутивната мрежа се приз-

наваат до 12% од вкупната топлинска енергија испорача-
на од производителите во дистрибутивната мрежа.  

Член 18
(1) Трошоците за приклучување на системот за ди-

стрибуција (физичката изведба на приклучокот и надоме-
стокот за услугата приклучување), вклучувајќи го и мер-
ниот уред, што ги плаќаат корисниците (производител 
и/или потрошувач) кои се приклучуваат на системот за 
дистрибуција, претставуваат приход на претпријатието 
кое ја врши дејноста дистрибуција на топлинска енерги-
ја и управување со системот за дистрибуција.

(2) Одржувањето и работењето со средствата за 
приклучување ги врши претпријатието кое врши деј-
ност дистрибуција на топлинска енергија. Трошоците 
за одржување и работење со средствата за приклучува-
ње се признаваат како трошок на претпријатието кое ја 
врши дејноста дистрибуција.

3. Снабдување со топлинска енергија за греење

Член 19
(1) Регулираниот максимален приход на претприја-

тието кое врши дејност снабдување со топлинска енер-
гија на потрошувачите приклучени на дистрибутивната 
мрежа, треба да ги покрие:

-  оперативните трошоци и амортизацијата;
- набавката на топлинска енергија од Дистрибуте-

рот;
- надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем и управување со системот за дистрибуција на   
топлинска енергија за греење и

- да обезбеди разумен поврат на капиталот.
(2) Повратот на капиталот од став 1 на овој член се 

обезбедува преку маржа за снабдување која што ќе ја 
определи Регулаторната комисија за енергетика врз ос-
нова на податоците од годишната сметка, односно фи-
нансиските извештаи и извештајот на ревизијата по фи-
нансиските извештаи за дејноста снабдување со топлин-
ска енергија, во согласност со овој Правилник. 

Член 20
(1) Претпријатието кое врши дејност снабдување со 

топлинска енергија на потрошувачите, врши фактурира-
ње на испорачаната количина на топлинска енергија на 

праг на потрошувач, врз основа на извршените мерења, 
со примена на тарифните ставови одобрени од Регула-
торната комисија за енергетика во согласност со тариф-
ниот систем.

(2) Секој објект приклучен на дистрибутивната мре-
жа треба да биде снабдуван со топлинска енергија пре-
ку мерен уред со кој задолжително се мери количината 
на испорачаната топлинска енергија, согласно Мрежни-
те правила.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА  ЦЕНА

Член 21
(1) Претпријатието од член 1, став 4 на овој Правил-

ник поднесува барање до Регулаторната комисија за 
одобрување на максимален приход и цена на топлин-
ска енергија за регулиран период, определен во соглас-
ност со член 6 од овој Правилник најдоцна 60 дена 
пред истекот на регулираниот период.

(2) Барањето од став 1 на овој член го доставува 
управителот или директорот на претпријатието по прет-
ходна добиена согласност од органот определен со ста-
тутот на претпријатието.

(3) Кон барањето од став 1 на овој член треба да би-
дат доставени податоци од работењето на претпријатие-
то, како и планирани податоци за работењето на пре-
пријатието, а особено: 

- Решение за упис во Централен регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатието во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар;

- Финансиски извештаи со сите прилози (комплет 
на годишна сметка) изготвена согласно законската регу-
латива и извештај од ревизија на финансиските изве-
штаи извршена од страна на овластен ревизор, за прет-
пријатието како правно лице, како и за секоја регулира-
на дејност поодделно доколку исто правно лице врши 
повеќе од една регулирана дејност;

- Бруто биланс за базната година и за периодот до 
секоја наредна по базната година, до денот на доставу-
вање на барањето

- Финансиско-сметководствени и техничко-економ-
ски и други податоци и информации изготвени во Ex-
cel формат, кој овозможува обработка од страна на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, согласно со  При-
лог 4 кој што е составен дел на овој Правилник;

- Податоци за произведена, дистрибуирана и испора-
чана количина на топлинска енергија по категории на 
потрошувачи презентирани во соодветни табели од 
Прилог 4, кој што е составен дел на овој Правилник; 

- Преглед на очекуваниот годишен приход, по месе-
ци и по категории на потрошувачи, со примена на бара-
ната цена за топлинска енергија;

- Инвестициска програма со план за изградба на но-
ви објекти, реконструкција и ревитализација на постој-
ните објекти, во текот на регулираниот период, за секо-
ја година пооделно, со опис и образложение за економ-
ската и енергетската оправданост на секоја инвестиција 
пооделно со што ќе се потврди подобрувањето на си-
гурноста со снабдување со топлинска енергија и квали-
тетот на јавната услуга, како и податоци за степенот на 
реализација на инвестициите до денот на поднесување 
на барањето;
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- Други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност, по барање на Регулаторната комисија 
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 
на Одлуката.

(4) Кон барањето од став 1 на овој член претпријати-
ето е должно да достави изјава за веродостојноста на 
податоците во барањето, потпишана од одговорното ли-
це на претпријатието. Содржината на изјавата е дадена 
во Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник. 

(5) Барањето се доставува во 4 (четири) примероци 
и во електронска форма, од кои податоците од став 3, 
точка 2,3 и 4 на овој член задолжително се доставуваат 
и во Excel формат, која овозможува обработка од стра-
на на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 22
Постапување по барањето

(1) Постапката за одобрување на регулираниот ма-
ксимален приход и цена отпочнува со денот на прие-
мот на барањето во архивата на Регулаторната комиси-
ја за енергетика.

(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на барање-
то, Регулаторната комисија за енергетика го разгледува 
и го анализира барањето и доколку утврди дека недоста-
суваат одредени податоци и документи, ќе донесе заклу-
чок со кој ќе го задолжи претпријатието во определен 
временски рок да ги достави бараните податоци и доку-
менти. Регулаторната комисија за енергетика може пред 
донесување на заклучокот да го повика претпријатието 
на заеднички состанок за дополнителни информации и 
појаснувања во врска со поднесеното барање.           

(3) Доколку претпријатието во рокот определен со зак-
лучокот од став 2 на овој член во целост не постапи по ба-
рањата за дополнување на одредени податоци и докумен-
ти, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја спроведе 
постапката со користење на податоците што биле поднесе-
ни или други податоци што и се на располагање.

(4) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне 
постапка согласно член 23 на овој Правилник,  за приби-
рање на мислења и предлози по барањето, од заинтереси-
раните правни и физички лица, најдоцна до истекот на 
30 дена од денот на поднесување на барањето.

Член 23
Објавување на барањето

(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврду-
ва текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-
страната на Регулаторната комисија за енергетика, 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 јази-
кот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои гово-
рат службен јазик кој не е македонски.

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
текстот од став 1 на овој член да го објави во рок од 5 
дена од денот на неговото утврдување, а рокот на при-
бирање на мислења и предлози од заинтересираните фи-
зички и правни лица не може да биде подолг од 10 дена 
од денот на објавувањето.

(3) Врз основа на податоците доставени кон барање-
то, како и врз основа на анализата на доставените мис-
лења од заинтересираните физички и правни лица, Регу-
латорната комиисија за енергетика изготвува нацрт 

текст на Одлуката со образложение, кој што ќе биде 
предмет на расправа на Подготвителната седница на Ре-
гулаторната комисија за енергетика.

Член 24
Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 

за енергетика

(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. 

Член 25
Подготвителна седница

(1) По изготвување на текстот на предлог Одлуката 
од член 23, став 3 од овој Правилник, Регула      торна-
та комисија за енергетика е должна да свика подготви-
телна седница, која треба да се одржи најдоцна до исте-
кот на 50 – тиот ден од денот на отпочнување на по-
стапката.

(2) Кон поканата за присуство на подготвителната 
седница се доставуваат текстот на предлог одлуката и 
мислењата добиени од заинтересираните правни и фи-
зички лица.

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

Член 26
Редовна седница

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
најдоцна во рок од 10 дена од завршувањето на подго-
твителната седница да одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука по барањето за промена на цената. 

Член 27
Контролни пресметки на трошоците 

и приходите

(1) Во случај на неисправност на мерен уред на из-
лез од производната постројка, количината на предаде-
на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа, во за-
висност од бројот на цевководи на излез од топланата и 
влез во дистрибутивната мрежа, ќе се мери на еден од 
следните два начини:

- Доколку од производната постројка има само еден 
излезен цевковод со кој се испорачува топлинска енер-
гија во дистрибутивната мрежа, испорачаната количи-
на на топлинска енергија во дистрибутивната мрежа за 
определен пресметковен период се определува соглас-
но точка 1.2 од Прилог 1 на овој Правилник.

- Доколку од производната постројка има два и по-
веќе излезни цевководи со кои се испорачува топлин-
ска енергија во дистрибутивната мрежа, пресметката 
на испорачаната топлинска енергија за определен прес-
метковен период се определува согласно наредната 
формула, така што пресметаните количини на топлин-
ска енергија испорачани во дистрибутивната мрежа ќе 
се определуваат преку споредбена метода со било кој 
исправен уред на друг вод n и соодветните испорачани 
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топлински енергии во претходен месец кога двата мер-
ни уреди биле исправни, односно: 

 

Како споредбен исправен мерен уред на вод n може 
да се земе било кој исправен мерен уред на водовите од 
производните постројки кои се во функција.

Член 28
Промена на трошокот за гориво

(1) За потребите на Регулаторната комисија за енер-
гетика претпријатието е должно да доставува податоци 
и документација за трошоците за гориво за претходни-
от месец, а најдоцна до 15-ти во тековниот месец. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика врши кон-
трола на трошокот за гориво и доколку врз основа на 
доставените податоци или други податоци со кои распо-
лага Регулаторната комисија за енергетика, утврди де-
ка постојат разлики помеѓу одобрените и остварените 
трошоци за гориво за регулираниот период, може да из-
врши корекција на одобрената цена за производство на 
топлинска енергија за преостанатиот дел од регулира-
ниот период, во согласност со одредбите од овој Пра-
вилник.

Член 29
Промена на одобрениот регулиран приход

(1) Доколку во регулираниот период, оперативните 
трошоци се зголемиле за повеќе од 5% во однос на одо-
брените оперативни трошоци, како последица на окол-
ности кои не постоеле или не можеле да се предвидат 
во времето на одобрување на регулираниот максима-
лен приход и цена, претпријатието, може да поднесе ба-
рање до Регулаторната комисија за енергетика за зголе-
мување на регулираниот максимален приход и на регу-
лираните цени или на соодветните регулирани цени за 
испорачана топлинска енергија (тарифни ставови) за те-
ковната година и за останатиот дел од регулираниот 
период чие времетраење е определено во согласност со 
член 6 од овој Правилник. 

(2) Доколку во регулираниот период, оперативните 
трошоци се намалиле за повеќе од 5% во однос на одо-
брените оперативни трошоци, како последица на окол-
ности кои не постоеле или не можеле да се предвидат 
во времето на одобрување на регулираниот максима-
лен приход и цена, претпријатието, е должно да подне-

се барање до Регулаторната комисија за енергетика за 
намалување на регулираниот максимален приход и на 
регулираните цени или на соодветните регулирани це-
ни за испорачана топлинска енергија (тарифни ставо-
ви) за тековната година и за останатиот дел од регули-
раниот период чие времетраење е определено во соглас-
ност со член 6 од овој Правилник.

(3) Кон барањата од став 1 и став 2 на овој член, ба-
рателот е должен во финансиско-сметководствените и 
техничко-економските податоци и информации доста-
вени во Прилогот 4 на овој Правилник, да ги идентифи-
кува податоците и информациите кои што предизвика-
ле потреба од поднесување на барањето, како и други 
податоци за кои смета дека се релевантни за одобрува-
ње на промена на цената.

(4) Доколку претпријатието, не постапи согласно 
став 2 на овој член, Регулаторната комисија за енергети-
ка ќе донесе заклучок за отпочнување на постапката за 
намалување на регулираниот максимален приход и на 
регулираните цени или на соодветните регулирани це-
ни за испорачана топлинска енергија (тарифни ставо-
ви) и заклучокот ќе го достави до претпријатието.

(5) Во заклучокот од став 4 на овој член, ќе бидат 
определени роковите за преземање на пооделни дејс-
твија во постапката, како и потребната документација 
која што треба да ја достави претпријатието. 

(6) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја доне-
се одлуката согласно ставовите 1, 2 и 4 на овој член, во 
рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од де-
нот на приемот на барањето, односно од денот на прие-
мот на заклучокот од став 4 на овој член во архивата на 
претпријатието.

Член 30
(1) Во случај на неисправност на мерен уред на из-

лез од дистрибутивната мрежа, односно влез во обје-
ктот, се користи пресметка согласно Тарифен систем за 
продажба на топлинска енергија на предадената коли-
чина на топлинска енергија од дистрибутивната мрежа. 

(2) Кај објекти кои немаат мерен уред, ќе се приме-
нува пресметка на количината на предадената топлин-
ска енергија, согласно став 1 од овој член.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31
Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-

ник, престанува да  важи Правилникот за начинот и ус-
ловите за регулирање на цени за топлинска енергија за 
греење („Службен весник на РМ” бр. 62/09). 

 
Член 32

Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”.

Бр. 01-360/1
22 февруари 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

829.
Врз основа на член 117 став (3) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 157/10, 33/11 и 1/12), директорот на Аген-
цијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА БАРАЊА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПИВОТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат барањата за ква-

литетот на пивото кое се пласира на пазарот, а се одне-
суваат на класификација, категоризациjа и називот на 
пивото; физичките, хемиските, органолептичките кара-
ктеристики и составот на пивото од аспект на квалитет; 
видот на суровините, адитивите и другите состојки 
што се употребуваат во производството и преработката 
на пивото од аспект на квалитет, како и посебни  бара-
њата за пакување и означување на пивото во однос на 
квалитет.

Член 2
Одделни изразите употребени во овој правилник  го 

имаат следното значење:
- „Пиво“ е производ добиен со ферментација на пив-

ска сладовина со користење на чисти култури на пив-
ски квасец или со користење на мешани микробиоло-
шки култури;

- „Пиво со додатоци“ е мешавина од пиво со додато-
ци на овошни сокови и  природни ароми;

- „Пивска сладовина“ е полупроизвод добиен со тер-
мичко и ензимско  разлагање на суровини за добивање 
на пиво кои содржат екстракт за ферментација;

- „Екстракт во основна сладовина во смисла на овој 
правилник“ е содржина на сувата материја  во сладови-
ната пред ферментација, добиена со топлинско и ензим-
ско разложување на суровините за производство на пи-
во; 

- „Микробиолошки култури“ се култури кои вклучу-
ваат чиста култура на квасец Saccharomyces cerevisiae и 
мешани микробиолошки култури на квасци од ист сој;  

- „Единица на Европската  конвенција за пиво“ (во 
понатамошниот текст „EБЦ единица“) е меѓународна 
единица за боја на пиво што се изразува како апсорпци-
ја, која се множи со коефициент 25 и

- „мали пивници за производства на пиво“ се пивни-
ци кои се во склоп на  угостителските објекти.

Член 3

Одредбите од овој правилник не се применуваат за 
малите пивници во кои дирекно се точи пивото.

Член 4
Во производството на пиво се користат следните су-

ровини:
- јачменов или пченичен слад;
- несладени житарки и житни производи;
- карамелен слад  и други сладови  за боење;
- печен јачмен и пченица;
- печен јачменов  и пченичен слад;
- шеќер и други сахариди, шеќерни  и скробни сиру-

пи;
- хмељ и производи од хмељ;
- микробиолошки култури;
- прехранбени адитиви;
- јаглероден диоксид;
- ензимски препарати;
- средства за филтрација и бистрење и 
- вода.

Член 5
(1) Водата што се користи во производството на пи-

во треба да одговара на барањата пропишани во Пра-
вилникот за безбедност на водата.

(2) Адитивите кои се користат при производство на 
пиво треба да се  во согласност со Правилникот за ади-
тивите што се употребуваат во производството на хра-
ната.

(3) За производство на пивска сладовина како основ-
на суровина се користи јачменов  слад кој може  делум-
но да биде заменет со други жита или производи од жи-
та, шеќер, други сахариди, шеќерен или скробен сируп, 
под услов јодната реакција на скроб во пивото да е нега-
тивна.

(4) За алкохолна ферментација на пивото треба да 
се користи чиста култура на пивски  квасец. За посебни-
те видови на пиво за алкохолна ферментација може да 
се користат и мешани микробиолошки култури.

II. ОЗНАЧУВАЊЕ НА  ПИВОТО

Член 6
(1) Означувањето на пивото што се пушта во про-

мет во оригинално пакување треба да ги содржи подато-
ците од Правилникот за начинот на означувањето на 
храната  како  и следните информации:

- име на пивото или неговото трговско име;
- име и седиште на производителот, односно на 

оној кој извршил полнење на пивото, со назнака „произ-
ведено“ односно „полнето“;
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- датум на производството и рок на употреба и/или  
„употребливо до“;

- нето – количина (маса односно зафатнина) на пи-
вото;

- податок за содржината на екстракт во основната 
сладовина, во процент во  однос на масата (на пример 
екстракт 12%);

- ако пивото е пастеризирано – ознака „пастеризира-
но“;

- услови за чување на пивото;
- енергетска вредност изразено  во килоџули (kJ);
- содржина на алкохол  во проценти во однос на за-

фатнината % (V/V);
- содржина на јагленохидрати кај диететско пиво, 

во грамови на 100g пиво (g/100g) и
- други податоци од интерес за потрошувачите.
(2) Означувањето на пивото не треба да содржи оз-

наки (име, слики, цртежи и сл.) што би можеле да ги до-
ведат во заблуда потрошувачите во поглед на потекло-
то и квалитетот на пивото.

(3) Ако во производството на пиво се користи по-
малку од 50% јачменов слад,  потребно е делот на заме-
на на состојките  да биде означен  на пакувањето.

Член 7
(1) Пивото кое се пушта во промет класифицирно 

според содржината на екстрактот  се именува како:
- „Пиво“ - со содржина од 7,5 - 12% (m/m) на ек-

стракт; 
- „Специјално или посебно пиво“ -  со содржина од 

12-14% (m/m) на екстракт и
- „Јако пиво“ - со содржина од  најмалку 14% (m/m) 

на екстракт.
(2) Пивото кое се пушта во промет класифицирно 

според волуменот на алкохол и содржината на екстра-
ктот и се именува како:

- „Диететско пиво“ - кое содржи најмногу 7,5 % 
(m/m) екстракт и со максимална содржина на алкохол 
од 4,0% (V/V).   

(3) Пивото  кое се пушта во промет според волуме-
нот на алкохол се именува како:

- „Безалкохолно пиво“ - кое содржи најмногу 0,5% 
волуменски алкохол.

(4) Останати видови на пива се именуваат како:
- „Пченично пиво“ -  произведено од најмалку 30% 

(m/m) слад од пченица;
- „Пиво добиено со мешани микробиолошки култу-

ри“;
- „Пиво со додатоци“ и
- „Матно и / или нефилтрирано пиво“.

Член 8
Во зависност од интензитетот на бојата, пивото мо-

же да биде категоризирано како светло или темно пиво 
и треба да биде  означено како:

- „Светло пиво“ - ако бојата е со интензитет до 15 
EБЦ единици;

- „Темно и / или црвено“ - ако бојата е со интензи-
тет 16-40 EБЦ единици и

- „Црно“ - ако бојата е со интензитет над 40 EБЦ 
единици.

Член 9
(1) Пивото се пушта во промет само во оригинално 

пакување, освен ако за одделни  пива, со овој правил-
ник не е пропишано поинаку.

(2) Дозволените отстапувања во содржината на ори-
гиналните пакувања од означената вредност за % алко-
хол и  % екстракт во готовиот производ се следните:

- отстапувањето од означената содржина на алко-
хол кај безалкохолното пиво може да изнесува 0,2% 
вол. и

- отстапувањето од означената содржина на екстра-
кти во основната сладовина може да изнесува до 0,3 
процентни поени.

(3) Отстапувањето од означената содржина на алко-
хол кај пивото може да изнесува:

- пиво кое има најмногу 5,5% алкохол, +/- 0,5 % 
вол. и

- пиво кое има повеќе од 5,5% алкохол, +/- 1,0% 
вол. 

III. ПУШТАЊЕ НА ПИВОТО НА ПАЗАРОТ

Член 10
Пивото кога се пушта на пазарот, треба да ги испол-

нува следниве барања:
- да е бистро и без талог, со исклучок на производи-

те од член 11 на овој правилник;
- да е со соодветна боја, во зависност од типот на пи-

вото, типична арома и вкус;
- да содржи најмалку 3 g / l на јаглерод двооксид;
- содржината на алкохол да одговара на означената 

вредност;
- pH вредноста да се движи од 4,0-4,8, освен за пиво-

то со додатоци 2,8-4,8 и
- да има соодветна пена во зависност од видот на пи-

вото (непосредно по точењето во чаша висока од 10 до 
11 cm, широка од 4 до 5 cm да се формира пена со виси-
на од 3 до 4 cm и при температура од 100С до 150С пена-
та да се одржи најмалку 3 минути.
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Член 11
(1) На пазарот може да се пласира пиво кое е матно 

и со талог, при што заматеноста е резултат на специ-
фични технологии на производство на пивото.

(2) На пазарот може да се пласира и нефилтрирано 
пиво кое се означува „нефилтрирано пиво.“

Член 12
(1) Пивото кое се пласира на пазарот во буриња за 

точење, треба да се означи согласно Правилникот за оз-
начување на храната.

(2) За потисен гас за точење на пиво од буриња во 
апаратите може да се користи исклучиво јаглероден 
двооксид.

(3) Пиво од дрвени буриња или метални контејнери 
треба да се точи само со апарат за точење.

(4) За да се сочува квалитетот на пивото што се точи 
од буре во подолг временски период, пивото во бурето 
треба да се чува под притисок на јаглероден двооксид.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13
Амбалажата на оригиналното пакување на пивото 

набавена пред денот на влегување во сила на овој пра-
вилник може да продолжи да се користи и по денот на 
влегување во сила на овој правилник и тоа:

- стаклена амбалажа со трајно втисната декларација 
– најмногу до пет години од денот на влегување на си-
ла на овој правилник;

- метална, алуминиумска и композитна амбалажа со 
трајно втисната декларација од најмногу 18 месеци од 
денот на влегување на сила на овој правилник и

- етикети и останата амбалажа најмногу 12 ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник.

Член 14
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за посебните барања 
за безбедност на пивото („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 128/10).

Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 02-756/1 Директор
13 февруари 2013 година на Агенција за храна

Скопје и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.
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