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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
1594.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 7 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“
бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА ЗА ВОЗИЛАТА И
НИВНИ ОЗНАКИ
Член 1
Во Правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 94/09, 150/11, 161/12, 117/13 и 92/15)
членот 3 се менува и гласи:
„Член 3
На територијата на Република Северна Македонија
се утврдуваат следните регистрациони подрачја:
1. Берово – за подрачјето на општините: Берово и
Пехчево;
2. Битола – за подрачјето на општините: Битола,
Могила и Новаци;
3. Валандово – за подрачјето на општината Валандово;
4. Вевчани – за подрачјето на општината Вевчани;
5. Велес – за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка;
6. Виница – за подрачјето на општината Виница;
7. Гевгелија – за подрачјето на општините: Богданци, Гевгелија и Дојран;
8. Гостивар – за подрачјето на општините: Врапчиште, Гостивар и Маврово и Ростушe;
9. Дебар – за подрачјето на општините: Дебар и
Центар Жупа;
10. Делчево – за подрачјето на општината Делчево;
11. Демир Капија – за подрачјето на општината Демир Капија;
12. Демир Хисар - за подрачјето на општината Демир Хисар;
13. Кавадарци – за подрачјето на општините: Кавадарци и Росоман;
14. Кичево – за подрачјето на општината Кичево;
15. Кочани – за подрачјето на општините: Зрновци,
Кочани и Чешиново-Облешево;
16. Кратово – за подрачјето на општината Кратово;
17. Крива Паланка – за подрачјето на општините:
Крива Паланка и Ранковце;
18. Крушево - за подрачјето на општината Крушево;
19. Куманово – за подрачјето на општините: Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
20. Македонска Каменица – за подрачјето на општината Македонска Каменица;
21. Македонски Брод – за подрачјето на општините:
Македонски Брод и Пласница;
22. Неготино – за подрачјето на општината Неготино;
23. Охрид – за подрачјето на општините: Дебрца и
Охрид;
24. Прилеп – за подрачјето на општините: Долнени,
Кривогаштани и Прилеп;
25. Пробиштип – за подрачјето на општината Пробиштип;
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26. Радовиш – за подрачјето на општините: Конче и
Радовиш;
27. Ресен – за подрачјето на општината Ресен;
28. Свети Николе – за подрачјето на општините:
Лозово и Свети Николе;
29. Скопје – за подрачјето на општините во град
Скопје, како и за подрачјето на општините: Арачиново,
Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево;
30. Струга – за подрачјето на општината Струга;
31. Струмица – за подрачјето на општините: Босилово, Василево, Ново Село и Струмица;
32. Тетово – за подрачјето на општините: Боговиње,
Брвеница, Желино, Јегуновце, Теарце и Тетово и
33. Штип – за подрачјето на општините: Карбинци
и Штип.“
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-43805/1
30 мај 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
Прилог

СПИСОК НА ОЗНАКИТЕ
НА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА
1. БЕРОВО............................................................BE
2. БИТОЛА...........................................................BT
3. ВАЛАНДОВО..................................................VA
4. ВЕВЧАНИ........................................................VV
5. ВЕЛЕС..............................................................VE
6.ВИНИЦА...........................................................VI
7. ГЕВГЕЛИЈА.....................................................GE
8. ГОСТИВАР......................................................GV
9. ДЕБАР..............................................................DB
10. ДЕЛЧЕВО.......................................................DE
11. ДЕМИР КАПИЈА...........................................DK
12. ДЕМИР ХИСАР.............................................DH
13. КАВАДАРЦИ.................................................KA
14. КИЧЕВО..........................................................KI
15. КОЧАНИ.........................................................KO
16.KРАТОВО........................................................KR
17. КРИВА ПАЛАНКА........................................KP
18. КРУШЕВО......................................................KS
19. КУМАНОВО..................................................KU
20. MАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА......................МК
21. МАКЕДОНСКИ БРОД...................................MB
22. НЕГОТИНО....................................................NE
23. ОХРИД...........................................................OH
24. ПРИЛЕП..........................................................PP
25. ПРОБИШТИП.................................................PS
26. РАДОВИШ......................................................RA
27. РЕСЕН.............................................................RE
28. СВЕТИ НИКОЛЕ............................................SN
29. СКОПЈЕ...........................................................SK
30. СТРУГА...........................................................SU
31. СТРУМИЦА....................................................SR
32. ТЕТОВО..........................................................TE
33. ШТИП..............................................................ST
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1595.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ

Бр. 11-3996/3
7 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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1596.
Врз основа на член 53 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19), министерот
за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА,
КАКО И УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА
ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА НА
ДОМАЌИНСТВОТО И СЕМЕЈСТВОТО ЗА ПРАВАТА ДЕТСКИ ДОДАТОК, РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК
ЗА ДЕТЕ И ДОДАТОК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Правилникот за поблиските услови и начинот на
остварување на правата за заштита на децата, како и
утврдување на состојбата на приходите, имотот и
имотните права на домаќинството и семејството за правата детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр 109/19) во член 4 став (5) во
точката 22 по зборот: „домаќинството,“ се додаваат
зборовите: „во висина до 300.000 денари, а над овој износ“.
Член 2
Во член 33 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Исплатата на детскиот додаток за дете од домаќинство кое остварило, односно користи право на гарантирана минимална помош согласно Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), ќе започне наредниот
месец по донесување на решението за остварување на
правото на гарантирана минимална помош, а за претходниот месец.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-4198/3
7 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
__________

1597.
Врз основа на член 113 став 5 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 104/19), министерот за труд и
социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧЕЛАТА НА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начелата на
внатрешната организација на центарот за социјална работа.
Член 2
Во внатрешната организациска поставеност на јавната установа центар за социјална работа се применуваат следните начела:
- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите,
- насоченост кон корисниците на услуги на установата,
- одговорност при вршењето на службените задачи,
- еднообразност и хиерархиска поставеност на организацијата на работните места,
- делегирање на овластувања,
- меѓусебна координација на координаторите на одделите, координаторите на одделите и раководителот
на организационата единица-служба, меѓусебна координација на раководителите на организационите
единици-служби, координација на раководителите и
директорот на јавната установа центар за социјална работа, координација на службите и директорот и меѓусебна координација.
Член 3
Внатрешната организација на јавната установа центар за социјална работа ги опфаќа:
- видот и бројот на организационите единици и на
службите на јавната установа центар за социјална работа
- делокругот на работа на организационите единици, службите, одделите, нивната одговорност и меѓусебни односи, и
- начините и формите на раководење (колегиуми и
работни состаноци),
Составен дел на актите за внатрешна организација е
графички приказ на организацијата на установата (органограм).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-4201/4
6 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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Бр. 116 - Стр. 9

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1598.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 13 од Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 186/13 и 74/15), гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија
донесе

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДРЖИНАТА И
НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот
регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14, 83/15 и 225/15), прилогот бр. 1 ‒ Листа на
влезните податоци, се заменува со нов прилог бр. 1 ‒ Листа на влезните податоци.
2. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2019 година.

У бр. 16-18376/1
31 мај 2019 година
Скопје

Гувернер,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1599.
Комисијата за хартии од вредност Република Северна Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на
РМ“ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013,
бр. 145/2015 и бр. 23/2016) и Правилникот за формата
и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд („Службен весник на
РМ“ бр.182 /2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје, на седницата одржана
на ден 29.5.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА согласност на Oдлуката број 02-77/11
од 2.5.2019 година за измени на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика
Фунд Менаџмент АД Скопје, донесена на Собранието
на акционери на друштвото одржано на 30.4.2019 година.
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-20
29 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

1600.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.
12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр.
145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по барањето на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје од 02.05.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија на седницата одржана на ден
29.5.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на лицето Коста Костадиновски, за извршен член на Одборот на директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.
2. Согласноста за именување на лицето Коста Костадиновски се дава за период од четири години, согласно Одлуката број 02-77/10 од 2.5.2019 година за избор
на членови на Одборот на директори донесена од Собранието на акционери и Одлуката број 03-82/1 од
3.5.2019 година донесена од Одборот на директори на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје и во
други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се применува со уписот на Одлуката број 02-77/11 од 2.5.2019 година за измена на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.
5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-21
29 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

1601.
Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.
12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр.
145/2015 и бр. 23/2016), постапувајќи по барањето на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје од 2.5.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република
Северна Македонија на седницата одржана на ден
29.5.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на лицето Јован
Дојчиновски, за извршен член на Одборот на директори односно Извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.
2. Согласноста за именување на лицето Јован Дојчиновски се дава за период од четири години, согласно
Одлуката број 02-77/10 од 2.5.2019 година за избор на
членови на Одборот на директори донесена од Собранието на акционери и Одлуката број 03-82/2 од
3.5.2019 година донесена од Одборот на директори на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје.
3. Ова решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје и во
други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се применува со уписот на Одлуката број 02-77/11 од 2.5.2019 година за измена на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.
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5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-22
29 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

1602.
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-26 од
23.5.2019 година од страна на ТТК Банка АД Скопје за
давање согласност за именување на лицето Иван Ортаковски за раководител на Одделот за работа со хартии
од вредност на ТТК Банка АД Скопје, Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 29.5.2019 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Иван Ортаковски за раководител на Одделот за работа со хартии
од вредност на ТТК Банка АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Иван Ортаковски
за раководител на Одделот за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје се дава за период од 2
(две) години, заклучно до 16.04.2021 година согласно
Одлуката на Управен одбор на ТТК Банка АД Скопје
за именување на раководител на Одделот за работа со
хартии од вредност бр.04-3350/1 од 17.4.2019 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Иван Ортаковски од функцијата раководител на Одделот за работа со хартии од вредност на
ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на раководител од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна
Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Број УП1 08-26
29 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

1603.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015,
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 85/2018), како и врз основа на член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на
податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување-пречистен текст („Службен весник на Република

Македонија“ бр.6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014),
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 29.5.2019
година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ВО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Друштвото Вардар АД Градско со матичен број
04024168 и со седиште на Автопат број 4, Градско СЕ
ЗАПИШУВА во Регистарот на акционерски друштва
со посебни обврски за известување.
2. Друштвото од точка 1 на ова Решение е должно
да ги почитува одредбите од Законот за хартии од
вредност и подзаконските акти за доставување и објавување на извештаите на акционерското друштво во
Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото од точка 1 на ова
Решение во рок од 15 дена од приемот на ова Решение
да уплати еднократен годишен надоместок во износ од
7.000 денари за водење, разгледување и проверка на извештаите на акционерското друштво во Регистарот на
акционерски друштва со посебни обврски за известување.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
УП 1 Број 10-24
29 мај 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1604.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 1 и
член 153 став (5) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на ден 31 мај 2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА ТОПЛИНСКА
ЕНЕРГИЈА И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, постапката и
методологијата за определување на надоместокот за
системските услуги и системската резерва, регулирана-

7 јуни 2019

та цена за произведената топлинска енергија, начинот
на определување на цената по која операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија ја откупува топлинската енергија произведена од производителот на топлинска енергија, начинот на кој се пресметува пондерираната цена на топлинската енергија, како и
начинот на определување на регулираната цена за дејноста снабдување со топлинска енергија.
(2) Одредбите на овој Правилник се однесуваат на
друштвата кои имаат обврска да обезбедат јавна услуга
за регулирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија, согласно издадените лиценци (во понатамошниот текст: регулирани друштва).
(3) Под регулирани дејности од областа на топлинска енергија во смисла на став 2 од овој член се подразбираат:
1) регулирано производство на топлинска енергија,
2) дистрибуција на топлинска енергија,
3) снабдување со топлинска енергија.
Член 2
Регулирањето на цените на топлинска енергија, согласно начинот и постапката утврдени во овој Правилник, има за цел да обезбеди:
1) сигурност во снабдувањето со топлинска енергија преку создавање на стабилни и предвидливи услови
за работење на регулираните друштва при вршењето на
регулираните дејности од член 1 на овој Правилник,
2) заштита од злоупотреба на доминантна и монополска положба на регулираните друштва,
3) урамнотежување на меѓусебните интереси на регулираните друштва и на корисниците на регулираните
дејности,
4) создавање услови за развој и одржување за вршење на регулираните дејности,
5) подобрување на квалитетот на услугите кои ги
даваат регулираните друштва,
6) надоместување на оправданите трошоци кои што
регулираните друштва ги имаат во вршењето на регулираната дејност и обезбедување соодветен поврат на
капиталот,
7) недискриминаторен третман на регулираните
друштва кои вршат регулирани дејности и примена на
објективни критериуми и транспарентни методи и постапки за регулирање на цените на топлинската енергија,
8) унапредување на енергетската ефикасност, заштеда на енергија, ефикасно искористување на енергетските ресурси, и
9) заштита на животната средина и ублажување на
климатските промени од негативните влијанија при
вршењето на регулираните дејности.
Член 3
(1) Друштвото кое врши регулирано производство
на топлинска енергија (во понатамошниот текст: регулиран производител) има обврска за обезбедување на
јавна услуга производство на топлинска енергија, од-
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носно да обезбеди сигурно, континуирано и квалитетно
производство на топлинска енергија (согласно Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија и
Правилата за снабдување со топлинска енергија), да
обезбеди енергија за покривање на загубите во системот, како и системска резерва и системски услуги за
одржување на потребните работни параметри во рамките на системот за дистрибуција на топлинска енергија на кој е приклучен.
(2) Друштвото кое врши дистрибуција на топлинска
енергија и управува со системот за дистрибуција на
топлинска енергија е оператор на системот за дистрибуција на топлинска енергија (во понатамошниот
текст: дистрибутер) и има обврска да обезбеди сигурно, безбедно и доверливо функционирање на системот за дистрибуција на топлинска енергија, како и други обврски согласно Законот за енергетика и Мрежните
правила за дистрибуција на топлинска енергија.
(3) Друштвото кое врши снабдување со топлинска
енергија (во понатамошниот текст: снабдувач) има обврска да обезбеди сигурно, континуирано и квалитетно
снабдување со топлинска енергија, како и други обврски согласно Законот за енергетика и Правилата за
снабдување со топлинска енергија.
Член 4
(1) При регулирање на цената на топлинска енергија за греење се користи метод на регулиран максимален
приход.
(2) Методот на регулиран максимален приход од
став (1) од овој член, значи определување на приход
што друштвото го остварува од вршење на регулираната дејност на годишно ниво, во регулираниот период
определен согласно член 5 од овој Правилник.
Член 5
(1) Под регулиран период се подразбира период за
кој што на регулираното друштво му се утврдува регулиран максимален приход потребен за вршење на регулираната дејност, согласно одредбите од овој Правилник.
(2) Времетраењето на регулираниот период за секоја од регулираните дејности од член 1 на овој Правилник, поодделно, изнесува:
1) за регулирана дејност регулирано производство
на топлинска енергија, регулираниот период е три години,
2) за регулирана дејност дистрибуција на топлинска
енергија, регулираниот период е три години,
3) за регулирана дејност снабдување со топлинска
енергија, регулираниот период е една година.
(3) Базна година е годината која и претходи на
првата година од регулираниот период.
Член 6
(1) Регулираното друштво своето сметководство го
води во согласност со Меѓународните сметководствени
стандарди и важечката законска регулатива.
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(2) Регулираното друштво кое врши една или повеќе регулирани енергетски дејности или една или повеќе регулирани енергетски дејности и друга енергетска
дејност или друга дејност, е должно да:
1) води одвоено сметководство за секоја поединечна регулирана енергетска дејност што ја врши,
2) изготви финансиски извештаи за енергетската
дејност за чие вршење е должен да обезбеди јавна услуга, доколку во согласност со Законот за енергетика
му е доделен надомест за вршење на услуга од општ
економски интерес согласно прописите за државна помош,
3) води одвоено сметководство за дејностите кои ги
врши и кои не се регулирани енергетски дејности или
други дејности кои ги извршува, и
4) изготви детален преглед на приходите, расходите и резултатите од работењето за секоја дејност
одделно во согласност со сметководствената документација која е составен дел од годишната сметка
и од која може да се утврди структурата на приходи
по дејности.
II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН
МАКСИМАЛЕН ПРИХОД
Член 7
(1) Цените се регулираат преку определување на
горната граница на приходот што му се дозволува на
регулираното друштво да го оствари во текот на една
календарска година (во понатамошниот текст: регулиран максимален приход).
(2) Регулираниот максимален приход се утврдува
на ниво што на регулираното друштво му овозможува
да оствари:
1) покривање на оправданите оперативни трошоци и амортизацијата на средствата за вршење на
соодветната регулирана дејност, со цел остварување на пропишан квалитет на вршење на регулираната дејност,
2) обезбедување на определена стапка на принос на
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и достапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите
потрошувачи на топлинска енергија на територијата на
Република Северна Македонија.
(3) За целите на пресметка на регулираниот максимален приход, регулираното друштво врши распределба на трошоците и средствата во согласност со одредбите од Прилог 4, којшто е составен дел на овој Правилник.
Член 8
Регулираниот максимален приход за регулираната
дејност снабдување со топлинска енергија се распределува преку соодветен тарифен систем.
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II.1. Регулирана дејност регулирано производство
на топлинска енергија
Член 9
Регулираниот максимален приход овозможува надоместување на трошоците за обезбедување на исполнувањето на обврската за јавна услуга во вршењето на
регулираната дејност производство на топлинска енергија утврдена во Законот за енергетика, а особено трошоците за производство на топлинска енергија, системски услуги и системска резерва и да обезбеди разумен
принос на капиталот, а се определува на начин и постапка утврдени со овој Правилник и со примена на методологијата утврдена во Прилог 1, којшто е составен
дел на овој Правилник.
Член 10
За степенот на ефикасност на топлана во која за
производство на топлинска енергија се користи или
природен гас или алтернативно гориво, при долна топлинска моќ на горивото, се признаваат следните вредности:
1) над 0,95 за природен гас,
2) над 0,9065 за алтернативно гориво – мазут (припрема, предгревање и согорување).
Член 11
(1) Трошоците кои се признаваат за набавка на гориво се одредуваат врз основа на:
1) потрошената количина на природен гас, измерена со верификуван мерен уред за природен гас, согласно Законот за енергетика, Законот за метрологија и
Мрежните правила за пренос на природен гас, и
2) цената на природниот гас.
(2) Во случај кога за производство на топлинска
енергија се користи алтернативно гориво, трошокот за
набавка на гориво се признава согласно:
1) потрошената количина на алтернативно гориво,
предадена преку цистерни и верификувана со мерен
уред, како и состојбата на резервоарите за алтернативно гориво,
2) цената на алтернативното гориво.
(3) При признавање на трошоците за гориво од став
(1) на овој член Регулаторната комисија за енергетика
ги зема во предвид цените за набавка на гориво од тендерската постапка, којашто регулираниот производител на топлинска енергија е должен да ја спроведе, како и просечната месечна продажна цена на горивото на
пазарот во Република Северна Македонија.
II.2. Регулирана дејност дистрибуција на топлинска
енергија
Член 12
Регулираниот максимален приход на дистрибутерот
треба да ги покрие трошоците за дистрибуција на топлинска енергија, како и трошоците за управување со
системот за дистрибуција на топлинска енергија, на-
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бавката на топлинска енергија од регулираниот производител и од производителите на топлинска енергија,
трошоците за набавка на топлинска енергија за покривање на одобрените загуби во системот за дистрибуција на топлинска енергија, трошоците за системските услуги и системска резерва и да обезбеди разумно ниво
на принос на капиталот, а се определува на начин и постапка утврдена со овој Правилник и со примена на методологијата утврдена во Прилог 2 којшто е составен
дел на овој Правилник.
Член 13
На излезот од секоја производна постројка на топлинска енергија мора да биде вграден мерен уред согласно Мрежните правила за дистрибуција на топлинска
енергија со кој задолжително се мерат предадената
топлинска енергија во системот за дистрибуција во тек
на еден календарски месец, врз основа на која се врши
наплата на произведената и предадената топлинска
енергија.
Член 14
(1) Надоместокот за приклучување на системот за
дистрибуција на топлинска енергија што го плаќа корисникот (производител и/или потрошувач) кој се
приклучува на системот, претставува приход на дистрибутерот. Овој приход е наменет исклучиво за обезбедување на технички услови во системот за дистрибуција, односно за реконструкции и проширување на системот и за истиот треба да се води одвоена сметководствена евиденција.
(2) Одржувањето и работењето со средствата за
приклучување го врши дистрибутерот.
Член 15
(1) Регулаторната комисија за енергетика го утврдува трошокот за набавка на топлинска енергија за покривање на дозволените загуби во системот за дистрибуција преку одобрување на соодветна количина на набавената топлинска енергија изразена во киловатчасови.
(2) Количините на топлинска енергија за покривање
на дозволените загуби на топлинска енергија во системот за дистрибуција се признаваат најмногу до 12% од
вкупната влезена количина на топлинска енергија во
системот за дистрибуција.
II.3. Регулирана дејност снабдување со топлинска
енергија
Член 16
Регулираниот максимален приход на снабдувачот
треба да ги покрие трошоците за вршење на дејноста
снабдување со топлинска енергија, регулираниот максимален приход на дистрибутерот од член 12 на овој
Правилник, како и да обезбеди разумно ниво на маржа,
а се определува на начин и постапка утврдена со овој
Правилник и со примена на методологијата утврдена
во Прилог 3, којшто е составен дел на овој Правилник.
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Член 17
(1) Снабдувачот врши фактурирање на испорачаната количина на топлинска енергија на праг на потрошувач, врз основа на извршените мерења, со примена на
тарифните ставови одобрени од Регулаторната комисија за енергетика во согласност со тарифниот систем.
(2) Секој објект приклучен на дистрибутивната
мрежа треба да биде снабдуван со топлинска енергија
преку мерен уред со кој задолжително се мери количината на испорачаната топлинска енергија, согласно
Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.
Член 18
Во услови кога едно правно лице е носител на три
лиценци за вршење на енергетските дејности производство или регулирано производство на топлинска енергија, дистрибуција на топлинска енергија и снабдување
со топлинска енергија, во согласност со член 161 став
(3) од Законот за енергетика, се определува еден регулиран максимален приход на правното лице за сите три
енергетски дејности.
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА
ЦЕНА
Член 19
(1) За целите на регулирање на цените, регулираното друштво е должно при поднесување на Барањето за
одобрување на регулиран максимален приход и цена на
топлинска енергија за регулиран период (во понатамошниот текст: Барање), согласно член 19 на овој Правилник, до Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија (во
понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) да достави податоци согласно табелите во Прилог 5 на овој Правилник. При тоа регулираното друштво врши рекласификација и групирање на позициите
од сметководствената евиденција според соодветната
Методологија која е составен дел на овој Правилник.
(2) Регулираното друштво треба да го поднесе
Барањето до Регулаторната комисија за енергетика, заверено со потпис и печат од одговорното лице овластено за претставување и застапување на барателот, по
претходно добиена согласност од органот на управување определен со статутот на друштвото, најдоцна до 31
мај во:
1) првата година од регулираниот период за регулираните дејности: регулирано производство на топлинска енергија и дистрибуција на топлинска енергија,
2) тековната година за регулираната дејност снабдување со топлинска енергија, за која што се однесува
барањето.
(3) Кон Барањето од став (1) на овој член треба да
бидат доставени податоци од работењето на регулираното друштво, како и планирани податоци за работењето на регулираното друштво, а особено:
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1) тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија не постара од 15
дена од денот на доставување на Барањето
2) финансиски извештаи за базната година со сите
прилози во согласност со барањата на меѓународните
сметководствени стандарди, ревидирани од страна на
овластен ревизор,
3) бруто биланс за базната година и за периодот до
денот на доставување на Барањето, изготвен во Excel
формат
4) финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации изготвени во
Excel формат, кој овозможува обработка од страна на
Регулаторната комисија за енергетика, согласно Прилог 5 којшто е составен дел на овој Правилник
5) податоци за произведена, дистрибуирана и испорачана количина на топлинска енергија изготвени во
Excel формат, кој овозможува обработка од страна на
Регулаторната комисија за енергетика, презентирани во
соодветни табели од Прилог 5 којшто е составен дел
на овој Правилник
6) податоци за број на потрошувачи по категорија,
група и подгрупа согласно применуваниот тарифен
систем
7) планови за инвестирање за регулираниот период,
со опис и образложение за економската и енергетската
оправданост на секоја инвестиција поодделно, со што
се потврдува подобрувањето на сигурноста во снабдувањето со топлинска енергија и квалитетот на јавната
услуга, како и податоци за степенот на реализација на
инвестициите до денот на поднесување на Барањето
8) други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност, по барање на Регулаторната комисија
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето
на Одлуката за одобрување на регулиран максимален
приход и цена (во понатамошниот текст: Одлука) и
9) изјава за веродостојност на барањето и доставените податоци, потпишана од одговорното лице овластено за претставување и застапување на регулираното
друштво, од Прилог 6 којшто е составен дел на овој
Правилник.
(4) Документите од став (4) на овој член треба да
бидат поднесени во два примерока, во оригинал или
копија на оригиналот заверена на нотар, како и во електронска форма.
III.1. Постапување по барањето
Член 20
(1) Постапката за одобрување на регулиран максимален приход и цена отпочнува со денот на приемот на
Барањето во архивата на Регулаторната комисија за
енергетика.
(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на
Барањето, Регулаторната комисија за енергетика го
разгледува и го анализира Барањето и доколку утврди
дека недостасуваат одредени податоци и документи,
донесува решение со кое го задолжува барателот во оп-
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ределен временски рок да ги достави бараните податоци и документи. Регулаторната комисија за енергетика
може, пред донесување на решението, да го повика
друштвото на заеднички состанок за дополнителни информации и појаснувања во врска со поднесеното
Барање.
(3) Доколку барателот во рокот определен со решението од став (2) на овој член не постапи во целост по
барањата за дополнување на одредени податоци и документи, Регулаторната комисија за енергетика ја
спроведува постапката со користење на податоците
што биле поднесени или други податоци што и се на
располагање.
III.2. Објавување на барањето и подготвителна
седница
Член 21
(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок
од 10 дена од денот на приемот на Барањето, објавува известување за поднесеното барање на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, и
на трошок на барателот, го објавува во два дневни
весника, од кои во еден којшто се објавува на македонски јазик и еден којшто се објавува на јазикот кој
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.
(2) Рокот на прибирање на мислења и предлози од
заинтересираните физички и правни лица во однос на
известувањето од став (1) на овој член не може да биде
подолг од 10 дена од денот на објавувањето. Добиените мислења и предлози од заинтересираните правни и
физички лица, Регулаторната комисија за енергетика ги
објавува на својата веб страница.
(3) Врз основа на податоците доставени кон барањето, како и врз основа на анализата на доставените
мислења од заинтересираните физички и правни лица,
Регулаторната комисија за енергетика изготвува Предлог одлука со образложение, којашто е предмет на расправа на подготвителна седница.
(4) За присуство на подготвителната седница се
покануваат овластени претставници на подносителот
на барањето, на институции и организации, како и заинтересирани страни.
(5) Со поканата за присуство на подготвителната
седница се доставуваат Предлог одлуката и мислењата
добиени од заинтересираните правни и физички лица.
Член 22
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна
по завршувањето на подготвителната седница да одржи седница најдоцна до 31 јули во тековната година,
на која донесува Одлука по Барањето.
(2) Одлуката од став (1) на овој член се објавува во
„Службен весник на Република Северна Македонија“ и
на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила од 1 август во тековната година.
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III.3. Определување на регулиран максимален
приход и цена за втората и третата година
од регулираниот период
Член 23
(1) Регулаторната комисија за енергетика, по приемот на Барањето, донесува Одлука со која го определува надоместокот за системски услуги и системска резерва (Nst) за регулираниот производител, односно надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија (NADodst) за секоја година од регулираниот период, а регулираниот максимален приход (MARt) и цената на топлинската енергија за тековната година.
(2) Одлуките за регулиран максимален приход и цена за втората и третата година од регулираниот период,
Регулаторната комисија за енергетика ги донесува најдоцна до 31 јули во тековната година за која се однесува Барањето, при што регулираните друштва се должни
барањата да ги достават во архивата на Регулаторната
комисија за енергетика, најдоцна до 31 мај во тековната година за која се однесува Барањето.
(3) Кон Барањето од став 2 на овој член, регулираното друштво треба да достави:
1) бруто биланс за тековната година, до денот на
доставување на Барањето
2) податоци за количини на топлинска енергија,
презентирани во соодветни табели од Прилог 5 којшто
е составен дел на овој Правилник
3) други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност по барање на Регулаторната комисија за
енергетика во текот на постапката, до донесување на
Одлуката.
(4) Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за секоја година од регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика ја донесува согласно постапката утврдена во членовите 19, 20,
21 и 22 од овој Правилник.
III.4. Промена на одобрениот регулиран
максимален приход
Член 24
(1) Регулираното друштво може да поднесе барање
до Регулаторната комисија за енергетика за зголемување или намалување на регулираниот максимален приход и цена за тековната година и за останатиот дел од
регулираниот период, доколку во регулираната година
од регулираниот период:
1) настанала значителна промена на околности што
постоеле во времето на одобрување на регулираниот
максимален приход и цената на топлинската енергија,
2) настанала значителна промена во елементите врз
основа на кои се утврдуваат регулираниот максимален
приход и цената на топлинската енергија.
(2) Доколку регулираното друштво не поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за намалување на регулираниот максимален приход и цена, во
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случај на настанување на случаите од став (1) на овој
член, Регулаторната комисија за енергетика донесува
решение за отпочнување на постапка за намалување на
регулираниот максимален приход и цена и го доставува до регулираното друштво.
(3) Во решението од став (2) на овој член, се определуваат роковите за преземање на поодделните
дејствија во постапката, како и потребната документација којашто треба да ја достави регулираното друштво.
(4) Во барањето од став (1) на овој член, регулираното друштво треба да достави финансиско-сметководствени и технички податоци во согласност со Прилог 5
којшто е составен дел од овој Правилник, кај кои се
идентификувани промени и дополнувања во однос на
претходно доставените податоци кон барањето за определување на регулиран максимален приход и цена за
регулираниот период, како и Изјава за веродостојност
на доставените податоци согласно со Прилог 6 којшто
е составен дел од овој Правилник.
(5) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја
донесе одлуката согласно ставовите (1) и (2) на
овој член, во рок кој што не може да биде подолг
од 30 дена од денот на приемот на барањето, односно од денот на доставувањето на потребната документација во рокот утврден во решението од став
(2) на овој член.
(6) При донесувањето на одлуката по барањето доставено во согласност со став 1 на овој член Регулаторната комисија за енергетика треба да има предвид дали
одобрената промена на регулираниот максимален приход може значително штетно да влијае на стабилноста
на цените за потрошувачите.
IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 25
Барањето за одобрување на регулиран максимален
приход и цена на топлинска енергија од член 19 од овој
Правилник, кое се поднесува во 2019 година, се доставува до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна
до 15 јуни 2019 година.
Член 26
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги (“Службен весник
на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15, 112/16).
Член 27
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-2023/1
31 мај 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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1605.
Врз основа на член 191, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 6 јуни 2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИШТО
КОРИСТАТ ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Правилник за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во понатамошниот текст: Правилник), се уредува:
1) начинот и постапката за донесување на решение
за стекнување на привремен статус на повластен производител;
2) начинот и постапката за донесување на решение
за стекнување на статус на повластен производител;
3) начинот и постапката за донесување на одлука за
користење на повластена тарифа;
4) рокот во кој електроцентралата треба да биде
пуштена во употреба;
5) формата и содржината на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител,
решението за стекнување на статус на повластен производител и одлуката за користење на повластена тарифа; и
6) формата, содржината и начинот на водење на Регистар на повластени производители коишто користат
повластена тарифа (во понатамошниот текст: Регистар).
(2) Повластен производител во смисла на овој Правилник претставува производител на електрична енергија произведена од обновлив извор на енергија, којшто користи повластена тарифа (во понатамошниот
текст: повластен производител).
II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ КОЈШТО КОРИСТИ
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА
Член 2
(1) Статус на повластен прозводител се стекнува
врз основа на решение за стекнување статус на повластен производител и одлука за користење на повластена
тарифа, донесени од страна на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во постапка утврдена со Законот
за енергетика и овој Правилник.
(2) Статусот на повластен производител се стекнува
ако електроцентралата ги исполнува условите утврдени со Уредба за мерките за поддршка на производство-

то на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 29/19) (во понатамошниот текст: Уредба) и Одлука
за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 29/19) (во понатамошниот текст: Одлука), донесени од Владата на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст:
Влада) согласно член 187 од Законот за енергетика.
(3) Јавното претпријатие основано од Владата или
од единицата на локалната самоуправа може да се стекне со статус на повластен производител ако управува и
користи хидроелектроцентрала која ги исполнува условите од член 6, став (1) од Уредбата и е пуштена во
употреба пред влегување во сила на Уредбата.
(4) Во случај кога исто правно лице располага со
повеќе електроцентрали од ист обновлив извор на
енергија, распоредени на различни локации, треба да се
стекне со статус на повластен производител за секоја
електроцентрала поодделно во постапка утврдена со
овој Правилник.
(5) Во случај кога исто правно лице располага со
повеќе електроцентрали од различни видови на обновливи извори на енергија, распоредени на иста или на
различни локации, треба да се стекне со статус на повластен производител за секоја електроцентрала поодделно во постапка утврдена со овој Правилник.
(6) Електроцентрала во смисла на овој Правилник
претставува постројка за производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија, како техничко-технолошка функционална целина, која е составена од една или повеќе генераторски единици (електрични генератори или фотонапонски панели), соодветни објекти, внатрешни сопствени мерни уреди и опрема за управување, и е приклучена на електропреносниот или електродистрибутивниот систем со независно
мерно место (во понатамошниот текст: електроцентрала).
III. РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 3
(1) Барањето за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
се доставува до Регулаторната комисија за енергетика
во оргинал и електронски во .pdf формат како пополнет
образец (Образец БРПС, содржан во Прилог 1 којшто е
составен дел на овој Правилник), заверен со потпис и
печат на барателот.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член, барателот
е должен да ги достави следните документи:
1) тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Централен регистар), не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањето;
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2) потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од Централен регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањето;
3) потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од Централен регистар, не постара од 15
(петнаесет) дена од денот на доставување на барањето;
4) потврда дека против барателот не е изречена
прекршочна санкција забрана за вршење на професија,
дејност или должност, издадена од Централен регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањето;
5) потврда дека против лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централен регистар
не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење
на професија, дејност или должност, издадена од Централен регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од
денот на доставување на барањето;
6) доказ за исполнување на еден од следните услови:
- овластување за изградба на електроцентралата донесено во согласност со Законот за енергетика, или
- одобрение за градење за електроцентралата, во
случај кога за изградбата на објектот не е потребно овластување за изградба, или
- договор за концесија, односно договор за воспоставување на јавно приватно партнерство согласно
Закон за концесии и јавно приватно партнерство;
7) основен проект за сите фази на електроцентралата изработен од лиценцирано право лице;
8) изјава за веродостојност на барањето, дадените
податоци и документите, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централeн регистар, од Прилог 4 којшто е составен дел на
овој Правилник.
(3) Документите од став (2) на овој член се доставуваат во оригинал или копија на оригиналот заверена од
нотар и електронски во .pdf формат, со исклучок на основниот проект од став (2) точка 7) на овој член кој се
доставува само електронски во .pdf формат.
(4) Барателот е должен да ги определи и посебно да
ги означи документите од став (2) на овој член коишто
се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека
доставените документи не се од доверлив карактер.
Член 4
(1) Доколку нема преостаната моќност утврдена со
прегледот од член 25 на овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањето од член 3 на овој Правилник донесува решение за одбивање на барањето поради
исполнетост на моќноста и го доставува до барателот.
(2) Доколку со барањето од член 3 на овој Правилник се надминува преостаната моќност утврдена со
прегледот од член 25 на овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањето донесува решение за одбивање на барањето поради надминување на преостаната
моќност и го доставува до барателот.
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(3) Доколку со барањето од член 3 на овој Правилник не се надминува преостаната моќност утврдена со
прегледот од член 25 на овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика ја отпочнува постапката за
донесување на решение за стекнување на привремен
статус на повластен производител, според доделениот
архивски број и според временскиот редослед на доставување на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.
Член 5
(1) Ако се утврди дека барањето има недостатоци,
односно не се доставени документите од член 3 на овој
Правилник, и/или документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 (седум) дена од денот на
приемот на барањето донесува решение со кое го известува барателот и му одредува дополнителен рок од
10 (десет) дена за доставување на документите, односно отстранување на утврдените недостатоци на барањето.
(2) Ако барателот не ги достави бараните документи, односно не ги отстрани утврдените недостатоци
во рокот утврден во решението од став (2) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за отфрлање на барањето кое го доставува до барателот, а Регулаторната комисија за енергетика ја спроведува постапката за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
за наредното доставено барање согласно член 4, став
(3) на овој Правилник.
Член 6
(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното барање и документите од член
3 на овој Правилник се комплетни и немаат недостатоци, Регулаторната комисија за енергетика изготвува
предлог-решение за стекнување на привремен статус
на повластен производител со образложение, коешто е
предмет на расправа на подготвителна седница.
(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува
подготвителна седница во рок не подолг од 25 (дваесет
и пет) дена од денот на приемот на барањето.
(3) Поканата за подготвителната седница заедно со
предлог-решението за стекнување на привремен статус
на повластен производител, се доставува најдоцна 7
(седум) дена пред денот на одржување на подготвителната седница.
(4) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, Министерството за економија, Министерството за
животна средина и просторно планирање, Агенцијата
за енергетика на Република Северна Македонија (во
понатамошниот текст: Агенција), Операторот на пазарот на електрична енергија, Операторот на соодветниот систем за електрична енергија, како и овластени
претставници на заинтересираните страни.
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Член 7
(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна
во рок од 5 (пет) дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува седница на која донесува решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.
(2) Решението за стекнување на привремен статус
на повластен производител од став (1) на овој член особено ги содржи следните податоци:
1) назив и седиште на носителот на решението;
2) единствен регистарски број на електроцентралата;
3) назив на електроцентралата;
4) податоци за локација на електроцентралата;
5) планирана моќност на електроцентралата;
6) планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата;
7) рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба;
8) датум на престанок на важење на решението.
(3) Решението од став (1) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за
енергетика, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(4) Со денот на влегување во сила на решението од
став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го запишува носителот на решението и електроцентралата во Регистарот.
(5) Решението од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот,
Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата,
Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична енергија.
Член 8
(1) Рокот во кој електроцентралата треба да биде
пуштена во употреба се утврдува согласно доставениот
доказ од член 3, став (2), точка 6) на овој Правилник.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, рокот во
кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба изнесува:
1) за термоелектроцентрала на биомаса 3 (три) години од денот на влегување во сила на решението од
член 7 на овој Правилник;
2) за термоелектроцентрала на биогас 3 (три) години од денот на влегување во сила на решението од член
7 на овој Правилник.
Член 9
(1) Носителот на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител од член 7 на
овој Правилник е должен да ја извести Регулаторната
комисија за енергетика за:
1) статусни промени;
2) промени во сопственичката структура;
3) промени во техничко-технолошкото работење;
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4) промени во формата, називот и седиштето на
правното лице.
(2) Носителот на решението од член 7 на овој Правилник е должен во рок од 10 (десет) дена од денот на
настанатите промени до Регулаторната комисија за
енергетика, во зависност од видот на промената, да ги
достави следните документи:
1) известување за настанатите промени;
2) тековна состојба издадена од Централен регистар
не постара од 5 (пет) дена од денот на доставување на
известувањето;
3) историјат со промени издаден од Централен регистар не постар од 5 (пет) дена од денот на доставување на известувањето;
4) договор врз основа на кој е извршена промената
во сопственичката структура на правното лице;
5) акт со кој се врши статусната промена.
(3) Документите од став (2) на овој член се доставуваат во оригинал или копија на оригиналот заверена од
нотар и електронски во .pdf формат.
(4) Ако настанатите промени од став (1) на овој
член влијаат на условите врз основа на кои е донесено
решението од член 7 на овој Правилник, Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна во рок од 10 (десет)
дена од денот на приемот на известувањето од став (1)
на овој член донесува решение за изменување на решението за стекнување на привремен статус на повластен
производител.
(5) Решението од став (4) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за
енергетика, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(6) Со денот на влегување во сила на решението од
став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ја запишува извршената промена во Регистарот.
(7) Решението од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот,
Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата,
Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична енергија.
IV. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 10
(1) Регулаторната комисија за енергетика по барање
на носителот на решението од член 7 на овој Правилник може да ја продолжи важноста на решението за
стекнување на привремен статус на повластен производител заради продолжување на рокот за пуштање на
електроцентралата во употреба.
(2) Носителот на решението од член 7 на овој Правилник може да достави барање за продолжување на
важноста на решението за стекнување на привремен
статус на повластен производител до Регулаторната ко-
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мисија за енергетика, во кое детално ги образложува
причините заради кои се бара продолжување на важноста на решението, односно продолжување на рокот
за пуштање на електроцентралата во употреба.
(3) Барањето од став (2) на овој член се доставува
до Регулаторната комисија за енергетика во оргинал и
електронски во .pdf формат, заверено со потпис и печат
на барателот, најдоцна 10 (десет) дена пред датумот на
престанок на важење на решението од член 7 на овој
Правилник, односно најдоцна 10 (десет) дена пред датумот на важноста на решението за продолжување на
важноста на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител.
(4) Кон барањето од став (2) на овој член, барателот
е должен да ги достави следните документи:
1) тековна состојба издадена од Централен регистар
не постара од 5 (пет) дена од денот на доставување на
барањето;
2) соодветен доказ од надлежен орган со кој е продолжен рокот за пуштање на електроцентралата во
употреба (доколку истиот е издаден од надлежен орган);
3) дополнителни документи како доказ за продолжување на рокот за пуштање на електроцентралата во
употреба.
(5) Документите од став (4) на овој член се доставуваат во оригинал или копија на оригиналот заверена од
нотар и електронски во .pdf формат.
(6) Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното барање од став (2) на овој член
и образложените причини од страна на барателот се
оправдани и документите од став (4) на овој член се
комплетни и немаат недостатоци, Регулаторната комисија за енергетика најдоцна во рок од 10 (десет) дена од
денот на приемот на барањето, донесува решение за
продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител.
(7) Со решението за продолжување на важноста на
решението за стекнување на привремен статус на повластен производител Регулаторната комисија за енергетика ја продолжува важноста на решението најмногу за
една година.
(8) По исклучок од став (7) на овој член со решението за продолжување на важноста на решението за
стекнување на привремен статус на повластен производител Регулаторната комисија за енергетика ја продолжува важноста на решението согласно доставениот доказ од надлежен орган со кој е продолжен рокот за
пуштање на електроцентралата во употреба.
(9) Решението од став (6) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за
енергетика, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(10) Со денот на влегување во сила на решението
од став (6) на овој член, Регулаторната комисија за
енергетика го запишува продолжувањето на важноста
на решението во Регистарот.
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(11) Решението од став (6) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот,
Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата,
Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична енергија.
(12) Ако барањето од став (2) на овој член и образложените причини од страна на барателот се неоправдани и документите од став (4) на овој член се некомплетни и имаат недостатоци, Регулаторната комисија за енергетика најдоцна во рок од 10 (десет) дена од
денот на приемот на барањето, донесува решение за отфрлање на продолжувањето на важноста на решението
за стекнување на привремен статус на повластен производител и ќе го достави до барателот.
IV. ПРЕСТАНОК НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 11
(1) Регулаторната комисија за енергетика донесува
решение за престанок на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител, ако електроцентралата не е пуштена во употреба во рокот утврден со решението од член 7 на овој Правилник, односно со решението од член 10, став (6) на овој Правилник.
(2) Решението од став (1) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за
енергетика, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(3) Со денот на влегување во сила на решението од
став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ја брише електроцентралата од Регистарот.
(4) Решението од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот,
Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата,
Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична енергија.
V. РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Член 12
(1) Носителот на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител од член 7 на
овој Правилник, за да се стекне со статус на повластен
производител и да користи повластена тарифа до Регулаторната комисија за енергетика доставува барање за
донесување на решение за стекнување на статус на
повластен производител и истовремено доставува барање за користење на повластена тарифа на електрична
енергија (во понатамошниот текст: барател). При тоа,
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електроцентралата треба да биде пуштена во употреба
во рокот утврден со решението за стекнување на привремен статус на повластен производител од член 7 на
овој Правилник, односно со решението од член 10, став
(6) на овој Правилник и барателот да има лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентралата за која се бара
статус на повластен производител издадена од Регулаторната комисија за енергетика согласно член 44 од Законот за енергетика.
(2) Барањата од став (1) на овој член се доставуваат
до Регулаторната комисија за енергетика во оргинал и
електронски во .pdf формат, како пополнет образец за
барање за донесување на решение за стекнување на
статус на повластен производител (Образец БРС, содржан во Прилог 2 којшто е составен дел на овој Правилник), заверен со потпис и печат на барателот, како и
пополнет образец за барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија (Образец БПТ, содржан во Прилог 3 којшто е составен дел на овој Правилник), заверен со потпис и печат на барателот.
(3) Кон барањата од став (2) на овој член, барателот
е должен да ги достави следните документи:
1) тековна состојба издадена од Централен регистар
не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањата;
2) историјат со промени издаден од Централен регистар не постар од 15 (петнаесет) дена од денот на
доставување на барањата;
3) решение за упис во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија, издадено од Агенцијата согласно Правилникот за обновливи извори на енергија;
4) лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентралата
за која се бара статус на повластен производител издадена од Регулаторната комисија за енергетика согласно
член 44 од Законот за енергетика;
5) изјава за веродостојност на барањето, дадените
податоци и документите, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централен регистар, од Прилог 4 којшто е составен дел на
овој Правилник.
(4) Документите од став (3) на овој член се доставуваат во оригинал или копија на оригиналот заверена од
нотар и електронски во .pdf формат.
(5) Барателот е должен да ги определи и посебно да
ги означи документите од став (3) на овој член коишто
се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека
доставените документи не се од доверлив карактер.
Член 13
(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок од
5 (пет) дена од денот на приемот на барањата од член
12 на овој Правилник, доставува барање за издавање на
потврда од Агенцијата дека електроцентралата е изградена и ги исполнува условите и инсталираната моќност
утврдени со Уредбата и Одлуката.
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(2) Агенцијата е должна да ја издаде потврдата најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на прием
на барањето на Регулаторната комисија за енергетика.
(3) Ако потврдата од став (2) на овој член е негативна, Регулаторната комисија за енергетика во рок од
5 (пет) дена од денот на приемот на потврдата донесува
решенија за отфрлање на барањата кои ги доставува до
барателот.
Член 14
(1) Ако се утврди дека барањата имаат недостатоци,
односно не се доставени документите од член 12 на
овој Правилник, и/или документите не се доставени на
начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 20 (дваесет) дена од денот на приемот на барањата донесува решенија со кои
го известува барателот и му одредува дополнителен
рок од 10 (десет) дена за доставување на документите,
односно отстранување на утврдените недостатоци на
барањата.
(2) Ако барателот не ги достави бараните документи, односно не ги отстрани утврдените недостатоци
во рокот утврден во решенијата од став (1) на овој
член, Регулаторната комисија за енергетика донесува
решенија за отфрлање на барањата кои ги доставува до
барателот.
Член 15
(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањата и документите од член 12 на овој
Правилник се комплетни и немаат недостатоци, и потврдата од член 13, став (2) на овој Правилник е позитивна, Регулаторната комисија за енергетика изготвува
предлог-решение за стекнување на статус на повластен
производител со образложение и предлог-одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија
со образложение, коишто се предмет на расправа на
подготвителна седница.
(2) Регулаторната комисија за енергетика одржува
подготвителна седница во рок не подолг од 40 (четириест) дена од денот на приемот на барањата.
(3) Поканата за подготвителната седница заедно со
предлог-решението и предлог-одлуката од став (1) на
овој член, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред
денот на одржување на подготвителната седница.
(4) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, Министерството, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата, Операторот
на пазарот на електрична енергија, Операторот на соодветниот систем за електрична енергија, како и овластени претставници на заинтересираните страни.
Член 16
(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна
во рок од 5 (пет) дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува седница на која донесу-
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ва решение за стекнување на статус на повластен производител и одлука за користење на повластена тарифа
на електрична енергија.
(2) Решението за стекнување на статус на повластен
производител од став (1) на овој член особено ги содржи следните податоци:
1) назив и седиште на носителот на решението;
2) единствен регистарски број на електроцентралата;
3) назив на електроцентралата;
4) податоци за локација на електроцентралата;
5) инсталирана моќност на електроцентралата;
6) планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата;
7) датум на престанок на важење на решението.
(3) Одлуката за користење на повластена тарифа на
електрична енергија од став (1) на овој член особено ги
содржи следните податоци:
1) назив и седиште на носителот на одлуката;
2) единствен регистарски број на електроцентралата;
3) назив на електроцентралата;
4) податоци за локација на електроцентралата;
5) инсталирана моќност на електроцентралата;
6) планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата;
7) повластена тарифа;
8) период на користење на повластена тарифа.
(4) Решението и одлуката од став (1) на овој член се
објавуваат во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегуваат во сила 7 (седум) дена од денот на донесувањето.
(5) Со денот на влегување во сила на решението и
одлуката од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го запишува податоците за носителот на решението и електроцентрала и податоците за
повластената тарифа во Регистарот.
(6) Решението и одлуката од став (1) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до
барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Агенцијата, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична
енергија.
(7) Операторот на соодветниот систем на кој е
приклучна електроцентралата на повластениот производител е должен да ги отчита мерните уреди на повластениот производител на денот на влегување во сила
на решението и одлуката од став (1) на овој член и податоците од мерењето веднаш да ги достави до Операторот на пазарот на електрична енергија.
Член 17
(1) Повластениот производител е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за:
1) статусни промени;
2) промени во сопственичката структура;
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3) промени во техничко-технолошкото работење;
4) промени во формата, називот и седиштето на
правното лице.
(2) Повластениот производител е должен во рок од
10 (десет) дена од денот на настанатите промени до Регулаторната комисија за енергетика, во зависност од
видот на промената, да ги достави следните документи:
1) известување за настанатите промени;
2) тековна состојба издадена од Централен регистар
не постара од 5 (пет) дена од денот на доставување на
известувањето;
3) историјат со промени издаден од Централен регистар не постар од 5 (пет) дена од денот на доставување на известувањето;
4) договор врз основа на кој е извршена промената
во сопственичката структура на правното лице;
5) акт со кој се врши статусната промена.
(3) Доколку повластениот производител извршил
промена на податоците кои се евидентирани во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија кој го води Агенцијата, повластениот производител е должен
кон документите од став (2) на овој член да достави до
Регулаторната комисија за енергетика и решение за запишувањето на промените издадено од Агенцијата согласно Правилникот за обновливи извори на енергија.
(4) Документите од став (2) и став (3) на овој член
се доставуваат во оригинал или копија на оригиналот
заверена од нотар и електронски во .pdf формат.
(5) Доколку настанатите промени од став (1) и став
(3) на овој член влијаат на условите врз основа на кои
се донесени решението и одлуката од член 16 на овој
Правилник, Регулаторната комисија за енергетика најдоцна во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на
известувањето од став (2) на овој член донесува решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител и одлука за изменување
на одлуката за користење на повластена тарифа на
електрична енергија.
(6) Решението и одлуката од став (5) на овој член се
објавуваат во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегуваат во сила со денот на
донесувањето.
(7) Со денот на влегување во сила на решението и
одлуката од став (5) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ја запишува извршената промена во
Регистарот.
(8) Решението и одлуката од став (5) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до
барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Агенцијата, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична
енергија.
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Член 18
(1) Операторот на пазарот на електрична енергија е
должен да ја откупи електричната енергија произведена од повластените производители коишто користат
повластена тарифа.
(2) Повластените производители ја користат повластената тарифа според условите што важеле на денот
на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител од член 7 на
овој Правилник.
(3) Операторот на пазарот со електрична енергија е
должен, по барање на повластениот производител, да
склучи договор за откуп на електричната енергија по
повластени тарифи во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Договорот треба да е во согласност со
Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија, како и со решението за стекнување на статус на повластен производител и одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија од
член 16 на овој Правилник.
(4) Договорот од став (3) на овој член е со важност
од денот на влегувањето во сила на одлуката за користење на повластената тарифа од член 16 на овој Правилник.
(5) Договорот од став (3) на овој член се склучува
за периодот на користење на повластената тарифа утврден со одлуката за користење на повластената тарифа од член 16 на овој Правилник.
(6) Повластениот производител има право да го
раскине договорот од став (3) на овој член и пред истекот на рокот за кој што е склучен договорот и во тој
случај го губи статусот на повластен производител којшто користи повластена тарифа, без право повторно да
се стекне со тој статус.

на средина и просторно планирање, Агенцијата, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот
на соодветниот систем за електрична енергија.

Член 19
(1) Во случај кога Агенцијата до Регулаторната комисија за енергетика достави известување со пресметка
на намалената повластена тарифа со кое е утврдено дека се исполнети условите за намалување на повластената тарифа за повластениот производител кој користи
фосилни горива, Регулаторната комисија за енергетика
донесува одлука за користење на намалена повластена
тарифа на електрична енергија.
(2) Одлуката од став (1) на овој член се однесува за
периодот во кој електроцентралата користела фосилни
горива, согласно известувањето и пресметката на намалената повластена тарифа доставени од Агенцијата од
став (1) на овој член.
(3) Одлуката од став (1) на овој член се објавува во
„Службен весник на Република Северна Македонија“ и
на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(4) Со денот на влегување во сила на одлуката од
став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ја запишува извршената промена во Регистарот.
(5) Одлуката од став (1) на овој член, Регулаторната
комисија за енергетика ја доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за живот-

Член 22
(1) Во случаите од член 20, став (1), точка 1) и точка 2) на овој Правилник, Регулаторната комисија за
енергетика донесува решение за престанок на решението за стекнување на статус на повластен производител
и одлука за престанок на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија.
(2) Решението и одлуката од став (2) на овој член се
објавуваат во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегуваат во сила со денот на
донесувањето.
(3) Со денот на влегување во сила на решението и
одлуката од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ја брише електроцентралата од Регистарот.
(4) Решението и одлуката од став (2) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до
барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање,
Агенцијата, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична
енергија.

VI. ПРЕСТАНОК НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 20
Статусот на повластен производител престанува да
важи во следните случаи:
1) со датумот на престанок на важење на решението
за стекнување на статус на повластен производител и
по истекување на периодот на користење на повластената тарифа утврдени со решението и одлуката од член
16 на овој Правилник;
2) по барање на повластениот производител;
3) со одземање на статусот на повластен производител од страна на Регулаторната комисија за енергетика.
Член 21
(1) Во случајот од член 20, став (1), точка 2) на овој
Правилник, повластениот производител доставува до
Регулаторната комисија за енергетика барање за престанок на статусот на повластен производител.
(2) Повластениот производител е должен барањето
од став (1) на овој член да го достави во оргинал и
електронски во .pdf формат, најмалку 60 (шеесет) дена
пред денот од кој се бара престанок на статусот на повластен производител.
(3) Повластениот производител е должен во барањето од став (1) на овој член да ги наведе причините
поради кои се бара престанок на статусот на повластен
производител.
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Член 23
(1) Во случајот од член 20, став (1), точка 3) на овој
Правилник, Регулаторната комисија за енергетика отпочнува постапка за одземање на статусот на повластен производител ако:
1) Агенцијата ја извести Регулаторната комисија за
енергетика дека се исполнети условите за престанување на статусот на повластен производител пропишани
со Уредбата; или
2) решението за стекнување на статус на повластен
производител и одлуката за користење на повластена
тарифа на електрична енергија се донесени врз основа
на невистинити податоци за носителот и/или за електроцентралата; или
3) лиценцата за вршење на енергетската дејност
производство на електрична енергија за електроцентралата за која е стекнат статусот на повластен производител престанала да важи; или
4) повластениот производител го раскине договорот
од член 18, став (6) на овој Правилник, склучен со Операторот на пазарот на електрична енергија; или
5) повластениот производител не ги почитува одредбите од Законот за енергетика, Уредбата, Правилата
за пазар на електрична енергија и други прописи врз
основа на кои се стекнал со статус на повластен производител;
6) повластениот производител извршил промена односно зголемување на инсталираниот капацитет, а притоа не ја известил Реулаторната комисија за енергетика.
(2) Регулаторната комисија за енергетика во рок не
подолг од 3 (три) дена од денот на сознавањето на условите од став (1) на овој член го известува повластениот производител за отпочнување на постапка за одземање на статусот на повластен производител.
(3) Регулаторната комисија за енергетика изготвува
предлог-решение за престанок на решението за стекнување на статус на повластен производител со образложение и предлог-одлука за престанок на одлуката за
користење на повластена тарифа на електрична енергија со образложение, коишто се предмет на расправа на
подготвителна седница.
(4) Регулаторната комисија за енергетика одржува
подготвителна седница во рок не подолг од 15 (петнаесет) дена од денот на сознавањето на условите од став
(1) на овој член.
(5) Поканата за подготвителната седница заедно со
предлог-решението и предлог-одлуката од став (3) на
овој член, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред
денот на одржување на подготвителната седница.
(6) За присуство на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува повластениот производител, Министерството за економија,
Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата, Операторот на пазарот на електрична енергија, Операторот на соодветниот систем за
електрична енергија, како и овластени претставници на
заинтересираните страни.

Бр. 116 - Стр. 77

(7) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна
во рок од 5 (пет) дена од денот на одржувањето на подготвителната седница, одржува седница на која донесува решение за престанок на решението за стекнување
на статус на повластен производител и одлука за престанок на одлуката за користење на повластена тарифа
на електрична енергија.
(8) Решението и одлуката од став (7) на овој член се
објавуваат во „Службен весник на Република Северна
Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а влегуваат во сила со денот на
донесувањето.
(9) Со денот на влегување во сила на решението и
одлуката од став (7) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ја брише електроцентралата од Регистарот.
(10) Решението и одлуката од став (7) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до
повластениот производител, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата, Операторот на пазарот на
електрична енергија и Операторот на соодветниот систем за електрична енергија.
VII. РЕГИСТАР НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОИШТО КОРИСТАТ ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА
Член 24
(1) Регулаторната комисија за енергетика го води
Регистарот во електронска форма.
(2) Регистарот од став (1) на овој член содржи информации за постапките водени во согласност со овој
Правилник, како и податоци за носителите на решенија
за стекнување на привремен статус на повластен производител, решенија за стекнување на статус на повластен производител и одлуки за користење на повластени тарифи на електрична енергија, а особено:
1) назив и седиште на правното лице;
2) назив на електроцентралата;
3) локацијата на електроцентралата;
4) моќност на електроцентралата;
5) повластена тарифа;
6) период на користење на повластената тарифа; и
7) единствен регистарски број на електроцентралата.
(3) Единствен регистарски број во смисла на овој
Правилник претставува број кој се доделува на електроцентралата при донесувањето на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител согласно член 7 од овој Правилник, заради запишување во Регистарот од став (1) на овој член.
(4) Единствениот регистарски број од став (3) на
овој член редоследно содржи означувања кои што упатуваат на:
1) повластен производител - преку означувањето со
буквите PP;
2) вид на електроцентрала; и
3) реден број на електроцентралата.
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(5) Видот на електроцентралата од став (4), точка 2)
на овој член се обележува со две букви со следното
значење:
1) SH - хидроелектроцентрала;
2) WT - ветерна електроцентрала;
3) PV - фотонапонска електроцентрала;
4) BM - термоелектроцентрала на биомаса;
5) BG - термоелектроцентрала на биогас.
(6) При впишувањето на единствениот регистарски
број согласно редоследот од став (4) на овој член, помеѓу секоја ознака се става цртичка (-).
(7) Со влегување во сила на решението за престанок на решението за стекнување на привремен статус
на повластен производител, како и со влегување во сила на решението за престанок на решението за стекнување на статус на повластен производител и одлуката
за престанок на одлуката за користење на повластена
тарифа на електрична енергија, единствениот регистарски број од став (3) на овој член престанува да важи и
не може да се додели на друг повластен производител.
Член 25
(1) Регулаторната комисија за енергетика води
прегледи за секој вид на обновлив извор на енергија
поодделно, во електронска форма.
(2) Регулаторната комисија за енергетика ги објавува прегледите од став (1) на овој член на својата веб
страницата.
(3) Прегледите од став (1) на овој член содржат податоци за носителите на решенија за стекнување на
привремен статус на повластен производител, решенија за стекнување на статус на повластен производител и
одлуки за користење на повластени тарифи на електрична енергија, а особено:
1) назив на правното лице;
2) назив на електроцентралата;
3) локацијата на електроцентралата;
4) моќност на електроцентралата;
5) повластена тарифа; и
6) период на користење на повластената тарифа.
(4) Со прегледите од став (1) на овој член за секој
вид на обновлив извор на енергија поодделно се утврдува:
1) вкупната планираната моќност на електроцентралите на носителите на решенија за стекнување на привремен статус на повластен производител;
2) вкупната инсталираната моќност на електроцентралите за кои се издадени решенија за стекнување на
статус на повластен производител и одлуки за користење на повластена тарифа на електрична енергија; и
3) преостаната моќност.
(5) Преостаната моќност од став (4), точка 3) на
овој член претставува разлика помеѓу вкупната инсталирана моќност утврдена со Одлуката од член 2, став
(2) на овој Правилник и збирот од вкупната планираната моќност на електроцентралите од став (4), точка 1)
на овој член и вкупната инсталираната моќност на
електроцентралите од став (4), точка 2) на овој член, за
секој вид на обновлив извор на енергија поодделно.
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VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 26
(1) Решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи
извори на енергија издадени од Агенцијата во согласност со Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2006, 36/2007, 106/2008 и
119/10), продолжуваат да важат до истекот на рокот за
кој се издадени.
(2) Одлуките за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија донесени од Регулаторната комисија за енергетика
во согласност со Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2006, 36/2007,
106/2008 и 119/10), продолжуваат да важат за периодот
на користење утврден во соодветната одлука.
(3) Привремените решенија за стекнување на статус
на повластен производител на електрична енергија од
обновливи извори на енергија, решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична
енергија од обновливи извори на енергија и одлуките
за користење на повластени тарифи за електрична
енергија од обновливи извори на енергија кои се донесени во согласност со Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16) и Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), продолжуваат да важат
до истекот на рокот за кои се донесени.
(4) Постапката за донесување на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител
која е започната пред Регулаторната комисија за енергетика, по влегување во сила на Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18), а пред влегување во сила на овој Правилник, ќе
се заврши во согласност со овој Правилник.
(5) Носителот на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична
енергија од обновливи извори на енергија издадено
согласно Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16) и Правилникот за повластени производители
на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), за да се стекне со статус
на повластен производител и да користи повластена тарифа, отпочнува постапка за донесување на решение за
стекнување на статус на повластен производител и одлука за користење на повластена тарифа на електрична
енергија пред Регулаторната комисија за енергетика
согласно одредбите на овој Правилник.
(6) Регистарот на повластени производители на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија воден од Регулаторната комисија за енерге-
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тика согласно Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на
енергија („Службен весник на Република Македонија“
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), заклучно со денот на
влегување во сила на овој Правилник, станува дел од
Регистарот од член 24 на овој Правилник.
(7) Регулаторната комисија за енергетика во прегледите од член 25 на овој Правилник за секој вид на обновлив извор на енергија поодделно, ги впишува податоците за привремените решенија за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија
од обновливи извори на енергија, решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија и одлуките за користење на повластени тарифи за електрична енергија од обновливи извори на енергија, кои
се донесени пред денот на влегување во сила на овој
Правилник.
Член 27
(1) Јавното претпријатие од член 2, став (3) на овој
Правилник за да се стекне со статус на повластен производител и да користи повластена тарифа, до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави:
1) барање за донесување на решение за стекнување
на привремен статус на повластен производител во оргинал и електронски во .pdf формат, како пополнет образец (Образец БРПС, содржан во Прилог 1 којшто е
составен дел на овој Правилник), заверен со потпис и
печат на барателот,
2) барање за донесување на решение за стекнување
на статус на повластен производител во оргинал и
електронски во .pdf формат, како пополнет образец за
барање за донесување на решение за стекнување на
статус на повластен производител (Образец БРС, содржан во Прилог 2 којшто е составен дел на овој Правилник), заверен со потпис и печат на барателот,
3) барање за користење на повластена тарифа на
електрична енергија во оргинал и електронски во .pdf
формат, како пополнет образец за барање за користење
на повластена тарифа на електрична енергија (Образец
БПТ, содржан во Прилог 3 којшто е составен дел на
овој Правилник), заверен со потпис и печат на барателот.
(2) Кон барањата од став (1) на овој член, барателот
е должен да ги достави следните документи:
1) тековна состојба издадена од Централен регистар
не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањата;
2) историјат со промени издаден од Централен регистар не постар од 15 (петнаесет) дена од денот на
доставување на барањата;
3) потврда дека не е отворена постапка за стечај издадена од Централен регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањата;
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4) потврда дека не е отворена постапка за ликвидација издадена од Централен регистар, не постара од 15
(петнаесет) дена од денот на доставување на барањата;
5) потврда дека против барателот не е изречена
прекршочна санкција забрана за вршење на професија,
дејност или должност, издадена од Централен регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од денот на доставување на барањата;
6) потврда дека против лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централен регистар
не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење
на професија, дејност или должност, издадена од Централен регистар, не постара од 15 (петнаесет) дена од
денот на доставување на барањата;
7) решение за упис во Регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија, издадено од Агенцијата согласно Правилникот за обновливи извори на енергија;
8) лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за хидроелектроцентралата за која се бара статус на повластен производител;
9) изјава за веродостојност на барањето, дадените
податоци и документите, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централен регистар, од Прилог 4 којшто е составен дел на
овој Правилник.
(3) Документите од став (2) на овој член се доставуваат во оригинал или копија на оригиналот заверена од
нотар и електронски во .pdf формат.
(4) Барателот е должен да ги определи и посебно да
ги означи документите од став (2) на овој член кои што
се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека
доставените документи не се од доверлив карактер.
(5) Во постапката за донесување на решение за
стекнување на привремен статус на повластен производител, решение за стекнување на статус на повластен
производител и одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија се применуваат одредбите
од овој Правилник.
Член 28
(1) Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15).
Член 29
(1) Овој Правилик влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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