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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3195. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО 

 

I 

Г. Зоран Дабиќ се отповикува од должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-

нија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при 

НАТО, со седиште во Брисел.   

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на 

Република Македонија при НАТО престанува заклучно 

со 31.10.2018 година.  
 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 
  

Указ број 82   Претседател 

17 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

  Стр. 
3212. Решение  за започнување на поста-
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за регулиран период 2018 - 2020 го-

дина. .....................................................  17 

3214. Правила за пазар на електрична 

енергија. ...............................................  18 

 Огласен дел ........................................  1-48 

 

3196. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-

ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И  

РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА 

 

I 

Г-ѓа Василка Попоска-Треневска се отповикува од 

должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-

публика Македонија во Република Австрија и Републи-

ка Словачка, со седиште во Виена.  

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор 

на Република Македонија во Република Австрија и Репуб-

лика Словачка престанува заклучно со 31.10.2018 година.  
 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 
 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

  

Указ број 83  Претседател 

17 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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3197. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

I 
Г. Илија Псалтиров се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Казахстан, со седиште во 
Астана.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Република Казахстан 
престанува заклучно со 31.10.2018 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

  
Указ број 84   Претседател 

17 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

3198. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА   МАКЕДОНИЈА   ВО  СОЕДИНЕТИТЕ  

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
 

I 
Г. Васко Наумовски се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Соединетите Американски Држави, со 
седиште во Вашингтон.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Соединетите Амери-
кански Држави престанува заклучно со 31.10.2018 го-
дина.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

  
Указ број 85   Претседател 

17 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

3199. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО  ОБЕДИНЕТИТЕ 

АРАПСКИ ЕМИРАТИ 
 

I 
Г. Сашо Ташевски се отповикува од должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Обединетите Арапски Емирати, со седиште 
во Абу Даби.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Обединетите Арапски 
Емирати престанува заклучно со 31.10.2018 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

  
Указ број 86   Претседател 

17 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

3200. 
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА 
 

I 
Г. Столе Змејкоски се отповикува од должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Украина, со седиште во Киев.  

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Украина престанува 
заклучно со 31.10.2018 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

  
Указ број 87   Претседател 

17 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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3201. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија‟‟ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.9.2018 година донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
КОЧАНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните 
ствари - книги и тоа: 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на општина Ко-

чани, а за потребите на Средното општинско училиште „Љупчо Сантов“ - Кочани. 
 

Член 3 
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

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

Бр. 44-8019/1 Претседател на Владата 
11 септември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3202. 

Врз основа на член 72, став (4) од Законот за безбедност 
на храната („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 
213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 11.9.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОН-
ТРОЛИ  НА САЛМОНЕЛА  И  ДРУГИ ОДРЕДЕНИ  

АЛИМЕНТАРНИ ИНТОКСИКАЦИИ (
*
) 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за 
дополнување на Правилникот за начинот на вршење на 
официјални контроли на салмонела и други одредени али-
ментарни интоксикации бр.02-2230/4 од 6.8.2018 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 44-8102/1 Претседател на Владата 

11 септември 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3203. 
Врз основа на член 19 точка 5) од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 11.9.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВО-
ОРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ПРЕДИЗВИК 18“ 

 
1. Се одобрува влегување и престој на 85 (осумдесет и 

пет) припадници на војската на Република Словенија, со 
материјално-технички средства и опрема, на територијата 
на Република Македонија, заради изведување на вежбовна 
активност „ПРЕДИЗВИК 18“, која ќе се изврши на Армис-
киот полигон Криволак, во периодот од 28 септември до 7 
октомври 2018 година, со заедничко учество со припадни-
ците на Армијата на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на војската на Република 
Словенија ги обезбедува Министерството за одбрана 
на Република Словенија. Потребните капацитети на 
Армијата на Република Македонија за изведување на 
вежбовната активност ги обезбедува Министерството 
за одбрана, без надоместок. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-8446/1 Заменик на претседателот 

11 септември 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Бујар Османи, с.р. 

                            
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (EУ) бр. 517/2011 од 25 мај 2011 за спроведување на 
Регулативата (ЕЗ) бр.2160/2003 на Европскиот парламент и на 
Советот во врска со  целите на Унијата за намалување  на прева-
ленцата на одредени серотипови на салмонела кај  кокошки не-
силки од видот Gallus gallus и измена на Регулатива (ЕЗ) 
бр.2160/2003 и Регулатива бр.200/2010 на Европскиот Парламент 
и на Советот (CELEX број 32011R0517);  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3204. 
Врз основа на член 6 став (2) од Законот за приват-

ните агенции за вработување  (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 113/18), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА АГЕНЦИЈА  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржи-

ната на образецот на барањето и потребната документа-
ција за основање на приватна агенција за вработување. 
 

Член 2 
Барањето за основање на приватна агенција за вра-

ботување  се поднесува на образец „Барање за основа-
ње на приватна агенција за вработување“, на хартија во 
бела боја, во А-4 формат,  кој е даден во прилог и е сос-
тавен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Образецот на барањето од член 2 од овој правилник 
ги содржи следните податоци: 

- примател на барањето; 
- наслов на барањето: „БАРАЊЕ за основање на 

приватна агенција за вработување“; 
- податоци за подносителот на барањето (име и пре-

зиме, адреса и место на живеење за физичко лице, од-
носно назив и седиште за правно лице); 

- ден на поднесување на барањето; 
- назив, вид и седиште на агенцијата која се основа; 
- документација која се поднесува кон барањето; 
- број, датум и место на поднесување на барањето и 
- потпис на подносителот на барањето.       
                                                                            

Член 4 
Кога барањето од член 2 од овој правилник го подне-

сува физичко лице, во прилог на барањето се поднесува: 
-  диплома за завршено средно образование, од фи-

зичко лице  кое ќе биде основач на агенцијата и  
- доказ дека на физичкото лице, кое е подносител на 

барањето, не му е изречена мерка забрана за вршење на 
дејност. 

Кога барањето од член 2 од овој правилник го под-
несува правно лице, во прилог на барањето се поднесу-
ва и решение за упис на правното лице во Централниот 
регистар на Република Македонија (тековна состојба), 
согласно Законот за трговските друштва. 

 
Член  5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на барањето заради неиздавање на 
лиценцата за вршење на привремени вработувања  од-
носно недонесување на решение за одбивање на бара-
њето за издавање на лиценцата за вршење на привреме-
ни вработувања  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 167/11). 

  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 08-9443/1 Министер за труд 

7 септември 2018 година и социјална политика, 
Скопје   Мила Царовска, с.р. 
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3205. 

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за приватните агенции за вработување  (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 113/18), министерот за труд и социјална политика донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРИВАТНИ АГЕНЦИИ  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на регистарот на приватни 

агенции за вработување (во натамошниот текст: регистарот). 

 

Член 2 

Регистарот се води во писмена и електронска форма.  

Регистарот во писмена форма се води како посебна тврда подврзана книга на образец во бела боја, во А4 фор-

мат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

Запишувањето во регистарот во писмена форма се врши со темно сина боја. 

 

Член 3 

На предната страна на корицата на книгата на регистарот централно поставено е отпечатен текст со печатни 

букви: „Република Македонија“, под него „МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА“. Во сре-

дината на предната страна е отпечатен текст: „РЕГИСТАР“, а под него централно поставено: „на приватни 

агенции за вработување“. 

Регистарот ги содржи следните рубрики: 

- назив на приватната агенција за вработување; 

- реден број;  

- име и презиме на основачот-физичко лице/назив на правното лице;  

- седиште на агенцијата; 

- телефонски број за контакт со агенцијата;   

- електронска адреса на агенцијата; 

- веб страница на агенцијата; 

- вид на лиценца (за посредување/за привремени вработувања); 

- број и датум на издавање и важење  на лиценцата (за посредување/за привремени вработувања); 

- датум на престанок на важење на лиценцата; 

- датум на бришење на агенцијата од регистарот и 

- забелешка. 

Книгата на регистарот ја сочинуваат 100 страници. Секоја агенција се води на две страници, со шест рубрики 

на првата страница и пет рубрики на втората страница, во кои се содржани четири подрубрики.  

Првата и втората страница се целина и се повторуваат до страниците 99 и 100. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на уписот и 

водењето на регистарот на агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 71/06). 

 

Член 5 

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

Македонија“. 

 

Бр. 08-9506/1                                            Министер за труд 

7 септември 2018 година                                              и социјална политика, 

Скопје                                              Мила Царовска, с.р. 
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3206. 
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 9 од Уредбата за  начинот на распределба, дистрибу-

ција и ревизија на искористеноста  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на Република Македо-
нија 163/18) објавува План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2019 година, 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
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      Бр. 02-9692 Министер 
14 септември 2018 година за транспорт и врски, 
          Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

3207. 
Врз основа на член 11, став (1) алинеја 1 од Законот 

за катастар на недвижности („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 
153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот одбор 
на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Во Статутот на Агенцијата за катастар на недвиж-

ности број 01-7492/10 од 30.4.2013 година и број 01-
548/8 од 30.1.2015 година, во членот 9 по точката 11 се 
додава нова точка 12 која гласи:  

„ 12. Водење Регистар на цени и закупнини,“. 
Точките  12 и 13 стануваат точки 13 и 14. 
 

Член 2 
Во членот 16 ставот (8) се менува и гласи: 
„Право на учество на јавниот оглас има физичко 

лице кое ги исполнува условите предвидени во членот 
13 од Законот за катастар на недвижности “. 

 
Член 3 

Во членот 24 во ставот (1) зборот „државните“ се 
заменува со зборот „административни“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Вработените административни службеници во 

Агенцијата со решение од директорот на Агенцијата се 
распоредуваат во звање и на работно место соодветно 
на нивното образование и работно искуство, по прет-
ходно обезбедена согласност од Министерството за 
финансии.“ 

 
Член 4 

Во членот 27 во ставот (1)  зборот „државните“ се 
заменува со зборот „административните“. 

 
Член 5 

Во членот 28 во ставовите (1) и (2) зборот „држав-
ните“ се заменува со зборот „административните“. 

 
Член 6 

Во членот 32 во ставот (1) зборот „државните“ се 
заменува со зборот „административните“. 

 
Член 7 

Во членот 37 во ставот (2) зборовите „од член 17 
став 1 точка 7 од овој статут ги изготвува“ се бришат. 

 
Член 8 

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето на огласната табла на 
Агенцијата, а ќе се објави по добивањето согласност од 
Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 0101-31874/1 Управен одбор 

29 август 2018 година Претседател, 
Скопје Ирма Мандева, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3208. 
Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), ди-
ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, до-
несe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ 
ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ   

КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА(
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за посебните барања кои се одне-
суваат на микробиолошките критериуми за храната(*) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
100/13, 145/14 и 37/17), во членот 5 по точката 14 се до-
дава нова точка 15 која гласи: 

„15. „`ркулци" се производи добиени од ртење на 
семиња и нивниот развој во вода или друг медиум, соб-
рани пред развојот на вистинските лисја и кои се наме-
нети да се јадат цели, вклучувајќи го и семето.“. 

 
Член 2 

Во Прилогот 1, Поглавје 1 потточката 1.4 се менува 
и гласи: 

 
 
 
 
 
 
Во Поглавјето 2, по потточката 2.1.8 се додава нова 

потточка 2.1.9 која гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фуснотата (2) се менува и гласи: 
„(

2
) За точките 2.1.3-2.1.5 и 2.1.9 m = M.“. 

Во поднасловот "Толкување на резултатите од тес-
тот" на крајот на текстот се додава следниот текст: 

„Campylobacter spp. кај трупови од живина на број-
лери: 

- задоволително, ако максимум c/n вредностите се > 
m и 

- незадоволително, ако повеќе од c/n вредностите се 
> m. ". 

Во Поглавјето 3, точката 3.2 се менува и гласи: 
 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 

БР. 209/2013 од 11 март 2013 година со која се менува Регулати-

вата 2073/2005 за микробиолошките критериуми за „ркулци и 

правила за земање на мостри од трупови од живина и свежо жи-

винско месо (CELEX број 32013R0209) и Регулативата на Коми-
сијата (ЕУ) 2017/1495 од 23 август 2017 година за изменување и 

дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2073/2005 во однос на 

Campylobacter кај трупови од бројлери (CELEX број 
32017R1495). 
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„Бактериолошко земање мостри во кланици и во  
простории за производство на мелено месо, подготовки 

од месо, механички одвоено месо и свежо месо 
 

Правила за земање мостри од трупови на говеда, 
свињи, овци, кози и коњи 

 
Деструктивните и не-деструктивните методи за зе-

мање мостри, изборот на места за земање мостри и пра-
вилата за складирање и транспорт на мостри што треба 
да се користат се дадени во стандардот ISO 17604. 

Се земаат мостри од пет трупови по случаен избор 
во текот на секоја сесија за земање мостри. Местата за 
земање на мостри треба да бидат избрани земајќи ја во 
предвид технологијата на колење што се користи во се-
кој објект. 

Кога се земаат мостри за анализа на бројот на 
Enterobacteriaceae и аеробни колонии, истите се земаат 
од четири места на секој труп. Четирите мостри од 
ткиво, вкупно 20 cm

2
, треба да бидат добиени со дес-

труктивен метод. Кога се користи не-деструктивниот 
методот за оваа намена, површината за земање мостри 
треба да покрива минимум 100 см

2
 (50 см

2
 за трупови 

од мали преживари) по место за земање мостри. 
Кога се земаат мостри за анализите на Salmonella, 

се користи метод за земање мостри со абразивни сун-
ѓери. Треба да бидат избрани области со најголема ве-
ројатност за контаминација. Вкупната површина за зе-
мање мостри треба да покрива минимум 400 см

2
. 

Кога мострите се земаат од различни места од тру-
пот, пред испитувањето од нив се формира збирна мос-
тра. 

 
Правила за земање мостри за трупови од живина  

и свежо месо од живина 
 
Со цел да се олесни земањето на мостри на опера-

торите со храна во рамките на нивните сопствени пла-
нови за мострирање, планот за земање мостри за 
Campylobacter може да го следи истиот пристап за тес-
тирање, како и за критериумот за хигиена на процесот 
утврден за Salmonella кај трупови од живина. Истиот 
примерок од кожата на вратот кој се користи за тести-
рање на усогласеноста со критериумот за хигиена на 
процесот за Salmonella кај трупови живина може да се 
користат за анализата на Campylobacter. 

Кланиците треба да земат мостри од целите трупо-
ви од живина со кожата на вратот за анализите на 
Salmonella и Campylobacter. 

Објектите за расекување и преработка, кои не се 
дел на кланицата, што го расекуваат и обработуваат 
месото добиени само од таа кланица, исто така земаат 
мостри за анализа на Salmonella. Кога го прават тоа, 
тие треба да дадат приоритет на цели трупови од живи-
на со кожата на вратот, доколку се достапни, но истов-
ремено да се обезбеди дека и живината со кожа и/или 
делови од живина без кожа или со мала количина на 
кожа се покриени, и тој избор е базиран на ризик. 

Кланиците во своите планови за мострирање треба 
да ги вклучуваат трупови од живина од јата со непоз-
ната Salmonella статус или со статус за кој се знае дека 
е позитивен на Salmonella Enteritidis или Salmonella 
Typhimurium. 

При тестирање на критериумите за хигиена на про-
цесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 и потточка 
2.1.9 од овој прилог за Salmonella и Campylobacter кај 
трупови од живина во кланиците, ако тестовите за 
Salmonella и Campylobacter се вршат во иста лаборато-
рија, се земаат кожи од врат од минимум 15 трупови од 
живина по случаен избор по ладење за време на секоја 
сесија на земање мостри. Пред испитувањето, мостри 
на кожата од вратот земени од најмалку три трупови од 

јато жи вина со исто потеклото се собираат во еден 
примерок од 26 g. Така, мострите од кожата на вратот 
формираат 5 × 26 g конечни мостри (26 g се потребни 
за да се извршат анализи за Salmonella и Campylobacter 
од еден примерок паралелно). 

По земањето мострите треба да се чуваат и да се 
транспортираат во лабораторија на температура не по-
ниска од 1°C и не повисока од 8°C, а времето помеѓу 
земањето на мострата и тестирањето за Campylobacter 
треба да биде помало од 48 часа со цел да се обезбеди 
одржување на интегритетот на примерокот. Мостри 
кои достигнале температура од 0°C не се користат за да 
се потврди усогласеноста со критериумите за 
Campylobacter. Мострите од 5 × 26 g не треба да се ко-
ристат за да се потврди усогласеност со критериумите 
за хигиена на процесот утврдени во Поглавје 2 потточ-
ка 2.1.5 и потточка 2.1.9 од овој прилог и критериумот 
за безбедност на храната утврден во Поглавје 1 потточ-
ка 1.38 од овој прилог. Со цел да се подготви почетната 
суспензија во лабораторијата, 26 g доза за испитување 
ќе се префрли во девет волуменска (234 ml) пуферира-
на пептонска вода (BPW). BPW треба да биде на собна 
температура пред додавањето. Мешавината треба да се 
третира во stomacher или пулсификатор за приближно 
едена минута. Треба, што е можно повеќе, да се избег-
нува создавањето на пена со отстранување на воздухот 
од stomacher. Од оваа почетна суспензија 10 ml (~ 1 g) 
се пренесува на празна стерилна цевка и 1 ml од 10 ml 
се употребува за броење на Campylobacter на селектив-
ни плочи. Остатокот од почетната суспензија (250 ml ~ 
25 g) треба да се користи за откривање на Salmonella. 

При тестирање на критериумите за хигиена на про-
цесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 и потточка 
2.1.9 од овој прилог за Salmonella и Campylobacter кај 
трупови од живина во кланиците, ако тестовите за 
Salmonella и Campylobacter се спроведуваат во две раз-
лични лаборатории, се земаат кожи од вратот од нај-
малку 20 трупови од живина по случаен избор по 
замрзнување во текот на секоја сесија за земање мос-
три. Пред испитувањето, кожи од врат од најмалку че-
тири труповите живина од истото јато на потекло се 
собираат во еден примерок од 35 g. Така, формираните 
мостри од кожа на вратот формираат мостри од 5 × 35 
g, кои за возврат треба да се поделат за да се добијат 5 
× 25 g финални мостри (да бидат тестирани за 
Salmonella) и 5 × 10 g финални мостри (да бидат тести-
рани за Campylobacter).  

По земањето мострите треба да се чуваат и да се 
транспортираат во лабораторија на температура не по-
ниска од 1°C и не повисока од 8°C, а времето помеѓу 
земањето на мострата и тестирањето за Campylobacter 
треба да биде помало од 48 часа со цел да се обезбеди 
одржување на интегритетот на примерокот. Мостри 
кои достигнале температура од 0°C не се користат за да 
се потврди усогласеноста со критериумите за 
Campylobacter. Мострите од 5 × 25 g се користат за да 
се потврди усогласеноста со критериумите за хигиена 
на процесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 од 
овој прилог и критериум за безбедност на храната ут-
врден во Поглавје 1 потточка 1.38 од овој прилог. Фи-
налните мостри од 5 × 10 g се користат за да се пот-
врди усогласеноста со критериумот за хигиена на про-
цесите утврден во Поглавје 2 потточка 2.1.9 од овој 
прилог. 

За анализите на Salmonella за свежо месо од жи-
вина, освен месо од трупови од живина, треба да се зе-
мат пет мостри од најмалку 25 g од иста серија. Мос-
трата земена од делови од живина со кожа треба да 
содржи кожа и тенко парче мускул во случај количина-
та на кожата да не е доволна за да формира единица 
мостра. Примерот земен од делови од живина без кожа 
или само со мала количина на кожа треба да содржат 
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тенок слој на површински мускули или парчиња дода-
дени на било која кожа што е присутна за да се направи 
доволна единица мостра. Парчињата од месо се земаат 
на начин што вклучува колку што е можно поголема 
површина на месото. 
 

Упатства за земање на мостри 
 
Подетални упатства за земање на мостри од тру-

пови, особено во врска со местата за земање мостри, 
може да бидат вклучени во водичи за добра практика 
согласно член 10 од Правилникот за општите барања за 
примарно производство и придружни операции како и 
општите барања за храна(*

1
). 

 
Фреквенции за земање мостри од трупови, мелено 

месо, подготовки од месо, механички одвоено месо и 
свежо месо од живина 

 
Операторите со храна од кланици или објекти за 

производство на мелено месо, подготовки од месо, ме-
ханички одвоено месо или свежо месо од живина треба 
да зема мостри за микробиолошка анализа најмалку ед-
наш неделно. Денот на земање мостри треба да се ме-
нува секоја недела за да се обезбеди секој ден од неде-
лата да е покриен. 

Што се однесува до земањето мостри од мелено ме-
со и подготовки од месо за анализи на Е. coli и анализа 
на бројот на аеробни колонии, фреквенцијата на тести-
рање може да се намали на секои две недели, ако се по-
стигнат задоволителни резултати шест последователни 
недели. 

Во случај на земање мостри за анализа на 
Salmonella од мелено месо, подготовки од месо, трупо-
ви и свежо месо од живина, фреквенцијата може да се 
намали на две недели, ако се добиени задоволителни 
резултати во текот на 30 последователни недели. Фрек-
венцијата на земање мостри за Salmonella може исто 
така да се намали согласно националната програма за 
контрола на Salmonella доколку со неа е опфатено тес-
тирање кое го заменува примерокот утврден во овој 
став. Фреквенцијата на земање мостри може дополни-
телно да се намали доколку националната програма за 
контрола на Salmonella покажува дека преваленцијата 
на Salmonella е ниска кај животните купени од клани-
цата.  

Во случај на земање мостри за анализа на 
Campylobacter од трупови од живина, фреквенцијата 
може да се намали на секои две недели, ако се добиени 
задоволителни резултати во текот на 52 последовател-
ни недели. Фреквенцијата на земање мостри 
Campylobacter може да се намали ако е воспоставена 
официјална или официјално признаена национална или 
регионална програма за контрола на Campylobacter и 
ако оваа програма вклучува земање мостри и тестира-
ње еквивалентни на барањата за земање мостри и тес-
тирање потребни за потврдување на усогласеноста со 
критериумот за хигиена на процесите утврден во Пог-
лавје 2 потточка 2.1.9 од овој прилог. Доколку во кон-
тролната програма за контрола на Campylobacter е по-
ставен низок степен на контаминација на јатата за 
Campylobacter, фреквенцијата на земање мостри може 
понатаму да се намали ако се достигне ова ниво на 
ниска контаминација на Campylobacter во период по-
долг од 52 недели во фармите на потекло на бројлерите 
купени од кланицата. Во случај кога контролната прог-
рама покажува задоволителни резултати во текот на 
одреден период од годината, фреквенцијата на анализа-
та на Campylobacter исто така треба да се приспособи 
на сезонските варијации по овластување од Агенцијата 
согласно член 44 став (5) од Законот за безбедност на 
храната. 

Меѓутоа, врз основа на анализа на ризик и след-
ствено одобрено од Агенцијата согласно член 44 став 
(5) од Законот за безбедност на храната, мали кланици 
и објекти за производство на мелено месо, подготовки 
од месо и свежо месо од живина во мали количини мо-
же да бидат изземени од овие фреквенции за земање 
мостри.“. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1962/4 Агенција за храна 

11 јули 2018 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

_____________________ 
 
(*) Членот 10 од Правилникот за општите барања за 
примарно производство и придружни операции како и 
општите барања за храна е усогласен со членот 7 од Ре-
гулативата (ЕЗ) бр. 2004/852 на Европскиот парламент 
и на Советот од 29 април 2004 година за хигиена на 
храната, (CELEX број 32004R0852). 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3209. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  24, став 1, точка 1, 
алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика  
(“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од За-
конот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 
154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот 
за данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 
19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и 
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата 
одржана на 17.09.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 34,733 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 36,319 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 36,458 
 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 35,826 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 27,821 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

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

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 72,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 74,00 

 
б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 66,00 

 
в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 54,50 
г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 34,351 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

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

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 
 
б) Дизел гориво 

  
ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
 

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

г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

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

  
ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,038 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,723 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 15,444 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.09.2018 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-1805/1  

17 септември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

3210. 
Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Македонија врз основа на член 24 
став 1 точка 1 алинеја 17 (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.96/18) и член 50 став 1 алинеја 1 и 
член 51 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 
по Барањето за престанување на лиценца за вршење на 
енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Екстра лесно масло за дома-
ќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, УП1 
бр. 07-20/10 од 17.08.2018 година, на Трговското друш-
тво за градежништво, трговија и услуги Стерјовски 
Митре МИТ ОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен, на седни-
цата одржана на 13.09.2018 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИО-
ГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА 
ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМА-
ЌИНСТВО (ЕЛ-1),  ЕУРОДИЗЕЛ БС  И ЕУРОСУПЕР  

БС 95 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-
горива и горива за транспорт - трговија на големо со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел 
БС и Еуросупер БС 95, на Трговското друштво за гра-
дежништво, трговија и услуги Стерјовски Митре МИТ 
ОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен со евидентен број НД - 
18.03.1/10.2/17  издадена од Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Македонија 
со Одлука УП1 бр. 07-20/10 од 01.11.2010 година, из-
менета со Одлука УП1 бр. 07-20/10 од 21.07.2017 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.144/10 и 102/17), ПРЕСТАНУВА, по барање на но-
сителот. 

2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 07-20/10  

13 септември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

3211. 
Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Македонија врз основа на член 13 
став (14) од Законот за утврдување на цени на водните 
услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и член 14 
став (7) од Правилникот за начинот и постапката за ут-
врдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна 
тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ 
бр.63/17), на седницата одржана на ден 14.09.2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА 
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ  НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН  

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДИНА 
 
1. Да се започне постапка за донесување на регула-

торна  тарифа за снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран пе-
риод 2018-2020 година. 

 2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
                

УП1 бр. 08-130/17  
14 септември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
__________ 

3212. 
Регулаторната комисија за енергетика  и водни ус-

луги на Република Македонија врз основа на член 13 
став (14) од Законот за утврдување на цени на водните 
услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и член 14 
став (7) од Правилникот за начинот и постапката за ут-
врдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна 
тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ 
бр.63/17), на седницата одржана на ден 14.09.2018 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИ-
РАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ 
ВОДИ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДИНА 
 
1. Да се започне постапка за донесување на регула-

торна  тарифа за собирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран пери-
од 2018 - 2020 година. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-131/17  

14 септември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
3213. 

Регулаторната комисија за енергетика  и водни ус-
луги на Република Македонија врз основа на член 13 
став (14) од Законот за утврдување на цени на водните 
услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и член 14 
став (7) од Правилникот за начинот и постапката за ут-
врдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна 
тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ 
бр.63/17), на седницата одржана на ден 14.09.2018 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА  ТАРИФА ЗА ПРО-
ЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ПРО-
ЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020 

ГОДИНА 
 
1. Да се започне постапка за донесување на регула-

торна  тарифа за прочистување на отпадни води н на 
ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018 - 2020 
година. 

2. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-132/17  

14 септември 2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________                                                        

3214. 
Врз основа на член 92, став (1) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 96/18), Регулаторна комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Македонија на седница одржана 
на ден 11 септември 2018 донесе 

 
П Р А В И Л А 

ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
(1) Со овие Правила за пазар на електрична енерги-

ја (во понатамошниот текст: Правила) во согласност со 
одредбите од Законот за енергетика се уредува: 

1) организацијата и функционирањето на пазарот 
на електрична енергија со билатерални договори (во 
понатамошниот текст: пазар),  

2) начинот на регистрација и идентификација на 
учесниците на пазарот, 

3) условите што треба да ги исполнуваат учесници-
те на пазарот, 

4) правата и обврските на учесниците на пазарот, 
5) воспоставувањето, организирањето и контролата 

на тргувањето со електрична енергија, вклучувајќи го и 
прекуграничното тргување, во согласност со обврските 
од членувањето во меѓународните организации, 

6) условите, начинот и постапката за набавка на елек-
трична енергија од страна на вршителите на регулирани 
енергетски дејности, со цел набавките да бидат спроведени 
на конкурентен, транспарентен и недискриминаторен на-
чин и да се обезбеди рамноправен пристап на сите заинте-
ресирани домашни и странски понудувачи,   

7) откупот на електричната енергија од повластени-
те производители кои користат повластени тарифи за 
производство на електрична енергија од обновливи из-
вори на енергија и нејзина продажба на снабдувачите и 
трговците, како и производителите во услови кога ди-
ректно продаваат електрична енергија на потрошувачи 
кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на 
пазарот, како и начинот на уредување на правата и об-
врските на операторите на електропреносните и елек-
тродистрибутивните системи и повластените произво-
дители на електрична енергија, и 

8) други прашања поврзани со организацијата и 
функционирањето на пазарот. 

(2) Целта на овие Правила е да се обезбеди транспа-
рентен и недискриминаторен начин на организацијата 
и управувањето со пазарот заради обезбедување ефика-
сен, конкурентен и одржлив пазар. 

(3) Овие Правила ги применуваат сите учесници на 
пазарот, како и сите субјекти кои учествуваат во поста-
пки и преземаат дејствија пропишани со овие Правила. 

(4)  Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Македонија ја следи примената на 
овие Правила. 

 
Дефиниции 

 
Член 2 

(1) Дефинициите за одделните изрази, содржани во 
Законот за енергетика, се применуваат и во овие Пра-
вила. 

(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го 
имаат следното значење: 

1) „EIC“ - енергетски идентификационен код е 
единствена ознака на учесникот на европскиот пазар на 
електрична енергија која ја издава тело назначено за 
издавање на EIC ознаки, 

2) „виша сила“ се сите непредвидливи природни 
појави, како и настани и околности кои што се надвор 
од влијанието на учесниците на пазарот и кои не може-
ле да ги предвидат и да ги спречат со примена на ра-
зумно прифатлив напор, а поради кои учесниците на 
пазарот не биле во состојба да ги исполнат обврските 
утврдени со овие Правила и меѓусебните договори, 

3) „интервал за порамнување“ е временски интер-
вал кој може да изнесува 15, 30 или 60 минути, во кој 
се врши пресметка на размената на електрична енерги-
ја (предавање и испорака) и/или системски услуги,  

4) „период на испорака“ е специфициран временски 
период во кој се испорачуваат физичките количини на 
електрична енергија, 

5) „период на порамнување“ е период за кој се 
врши пресметка на трансaкцијата на пазарот, вклучу-
вајќи ја и пресметката на отстапувањата, и претставува 
основа за плаќање, 

6) „точка на испорака“ е физичка точка во која 
електричната енергија се испорачува од електропре-
носната мрежа, вклучувајќи ја и интерконекцијата со 
соседните електроенергетски системи, 

7) „точка на прием“ е физичка точка во која елек-
тричната енергија се внесува во електропреносната 
мрежа, вклучувајќи ја и интерконекцијата со соседните 
електроенергетски системи, 

8) „трговски интервал“ е основен временски интер-
вал за кој се склучени пазарните трансакции. 

Кратенки и поими 
 

Член 3 
(1) Листа на кратенки кои се користат во овие Пра-

вила се : 
1) БРУП Барање за регистрација за учесник на паза-

рот, 
2) ЕЕС Електроенергетски систем на Република 

Македонија,  
3) ОЕДС Оператор на електродистрибутивниот сис-

тем,  
4) ОЕПС Оператор на електропреносниот систем, 
5) ОПЕЕ Оператор на пазарот на електрична енер-

гија, 
6) ПЕЕ Производител на електрична енергија, 
7) ППЕЕ Повластен производител на електрична 

енергија, 
8) ППЕЕПТ Повластен производител на електрична 

енергија со повластена тарифа, 
9) РКЕ Регулаторна комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Македонија, 
10) РУП Регистар на учесниците на пазарот на би-

латерални договори. 
(2) Општо прифатени поими (конвенции) во овие 

Правила се: 
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1) ОЕПС и ОЕДС го вршат мерењето на количини-
те на електрична енергија во точките на прием и во 
точките на испорака, вклучувајќи ги и мерењата на 
електрична енергија на интерконективните далеководи 
со соседните електроенергетски системи, 

2) сите времиња се однесуваат на временската зона 
(CET) GMT+1, независно од тоа дали станува збор за 
зимски или летен период на сметање на времето, 

3) активната моќност се изразува во MW со три де-
цимални места, освен во номинациите на прекугранич-
ните физички распореди, каде се употребуваат целоб-
ројни вредности, 

4) електричната енергија се изразува во MWh со 
три децимални места, 

5) сите парични (финансиски) трансакции се дефи-
нираат и се претставуваат во денари, 

6) диспечерскиот интервал може да изнесува 15, 30 
или 60 минути, врз основа на одлука на ОЕПС во сог-
ласност со меѓународните стандарди и мултилатерал-
ните договори. ОЕПС ги известува сите заинтересира-
ни страни за промена на времетраењето на диспечер-
скиот интервал најмалку шест месеци пред стапување-
то во сила на промената, 

7) трговскиот интервал може да изнесува 15, 30 или 
60 минути, врз основа на одлука на ОЕПС во соработка 
со ОПЕЕ во согласност со меѓународните стандарди и 
мултилатералните договори. ОЕПС ги известува сите 
заинтересирани страни за промена на времетраењето 
на трговскиот интервал најмалку шест месеци пред 
стапувањето во сила на промената, 

8) пресметковниот интервал (интервал за порамну-
вање) може да изнесува 15, 30 или 60 минути, врз осно-
ва на одлука донесена од ОЕПС, во согласност со меѓу-
народните стандарди и мултилатералните договори. 
ОЕПС ги известува сите заинтересирани страни за про-
мена на времетраењето на пресметковниот интервал 
најмалку шест месеци пред стапувањето во сила на 
промената, 

9) диспечерскиот, трговскиот и пресметковниот ин-
тервал мора да бидат истовремено меѓусебно усогла-
сени, 

10) пресметковниот период изнесува еден кален-
дарски месец. 

 
II. РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ 

 
Учесници на пазарот 

 
Член 4 

(1) Учесници на пазарот се: 
1) производителите на електрична енергија, 
2) трговците со електрична енергија, 
3) снабдувачите со електрична енергија, 
4) потрошувачите на електрична енергија што ги 

исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот 
согласно Член 8 од овие Правила, 

5) операторот на електропреносниот систем, 
6) операторот на електродистрибутивниот систем, 
7) операторот на затворениот електродистрибути-

вен систем, и 
8) операторот на пазарот на електрична енергија. 
(2) Учесниците на пазарот, освен учесникот од став 

(1), точка 4) на овој член, потребно е да имаат лиценца 
издадена од РКЕ, односно да имаат решение за упис во 
регистарот на странски трговци и снабдувачи со елек-
трична енергија кој го води РКЕ.  
 

Производител на електрична енергија 
 

Член 5 
(1) ПЕЕ во согласност со издадената лиценца, врши 

продажба на произведената електрична енергија на си-
те учесници на пазарот на електрична енергија во Ре-

публика Македонија и во странство и/или системски 
услуги на ОЕПС односно ОЕДС во земјата, како и во 
странство.  

(2) ППЕЕПТ ја продава произведената електрична 
енергија единствено на ОПЕЕ. 

(3) ПЕЕ, со исклучок на ППЕЕ, купува електрична 
енергија од трговци, снабдувачи, други ПЕЕ и на орга-
низираниот пазар на електрична енергија, со цел да го 
оптимизира своето производство и ги минимизира тро-
шоците во работењето. 

(4) ПЕЕ од обновливи извори на енергија приклу-
чен на електродистрибутивна мрежа може да биде 
претставен на пазарот на електрична енергија од вирту-
елен производител на електрична енергија. 

(5) Учесниците на пазарот од Член 4 став (1), точка 
1) и точка 3) од овие Правила, можат да имаат функци-
ја на виртуелен производител на електрична енергија и 
тие се БОС за ПЕЕ од обновливи извори на енергија 
приклучени на електродистрибутивна мрежа кои ги 
претставуваат на пазарот на електрична енергија. 

 
Трговец со електрична енергија 

 
Член 6 

(1) Трговецот со електрична енергија купува елек-
трична енергија од ПЕЕ, снабдувач, друг трговец, орга-
низираниот пазар на електрична енергија или од стран-
ство. 

(2) Трговецот со електрична енергија ја продава 
електричната енергија на други трговци, снабдувачи, 
ПЕЕ, ОЕПС, ОЕДС, потрошувачите на електрична 
енергија што ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот, организираниот пазар на електрич-
на енергија или ја продава во странство.  

(3) Трговецот со електрична енергија до ОЕПС и 
ОПЕЕ навремено доставува информации за количини-
те на електрична енергија, соодветните временски рас-
пореди од сите договори за купопродажба на електрич-
на енергија, како и од договорите за прекугранични 
трансакции преку електропреносната мрежа, во соглас-
ност со овие Правила и Правилата за доделување на 
прекугранични преносни капацитети.  

(4) Трговецот со електрична енергија во случаите 
кога врши прекугранични трансакции на електрична 
енергија, за електричната енергија за која се обврзал да 
ја испорача на своите потрошувачи, закупува прекугра-
ничен електропреносен капацитет, во согласност со 
Правилата за доделување на прекугранични преносни 
капацитети. 

 
Снабдувач на електрична енергија 

 
Член 7 

(1) Снабдувачот со електрична енергија купува 
електрична енергија од ПЕЕ, друг снабдувач, трговец, 
организираниот пазар на електрична енергија или од 
странство. 

(2) Снабдувачот со електрична енергија може да ја 
продаде електричната енергија на своите потрошувачи, 
други снабдувачи, трговци, ПЕЕ, организираниот пазар 
на електрична енергија, ОЕПС и ОЕДС.  

(3) Снабдувачот со електричната енергија кој се об-
врзал да испорача електрична енергија го обезбедува 
неопходниот капацитет за пренос и/или дистрибуција 
од соодветните оператори. 

(4) Универзалниот снабдувач набавува електрична 
енергија по пазарни услови со избор на најповолна по-
нуда, во согласност со правилата со кои се уредува на-
бавката на електрична енергија од страна на универзал-
ниот снабдувач. 
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(5) Универзалниот снабдувач може да ги продава 
вишоците од набавената електрична енергија на орга-
низираниот пазар на електрична енергија на транспа-
рентен и недискриминаторен начин, со цел да го опти-
мизира своето работење. 

(6) Снабдувачот со електрична енергија во краен 
случај, во случаи утврдени во закон, продава електрич-
на енергија, на сите потрошувачи кои не се дома-
ќинства и мали потрошувачи, по цени утврдени во сог-
ласност со Тарифниот систем за продажба на електрич-
на енергија на потрошувачите кои ги снабдува универ-
залниот снабдувач и снабдувачот во краен случај, кои 
ги објавува и ажурира на својата веб страница најмалку 
еднаш месечно. 
 

Потрошувач на електрична енергија 
 

Член 8 
Потрошувачите кои се приклучени на 110kV или 

повисоко напонско ниво можат самостојно да учеству-
ваат на пазарот, односно да купуваат електрична енер-
гија од ПЕЕ, снабдувач, трговец со електрична енер-
гија, организираниот пазар на електрична енергија или 
од снабдувач или трговец со електрична енергија од 
друга држава, која пристапила кон сите важечки меѓу-
народни договори во областа на електричната енергија 
кои Република Македонија ги има ратификувано, до-
колку таквиот снабдувач или трговец на електрична 
енергија ги почитува прописите и правилата донесени 
врз основа на Законот за енергетика.  

 
Оператор на електропреносниот систем 

 
Член 9 

(1) ОЕПС набавува:  
1) системски услуги за балансирање на електропре-

носниот систем, согласно Правилата за балансирање на 
електроенергетскиот систем, и 

2) електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа, и електрична енергија за 
сопствени потреби, со цел да се обезбеди сигурно и до-
верливо функционирање на електропреносниот систем, 
по пазарни услови, на транспарентен и недискримина-
торен начин, согласно Правилата за набавка на елек-
трична енергија за покривање на загубите во електроп-
реносниот систем. 

(2) ОЕПС може да го продаде вишокот на електрич-
на енергија набавен за покривање на загубите во елек-
тропреносната мрежа, на организираниот пазар на 
електрична енергија или на пазарот на балансна енер-
гија и за секоја таква продажба ја известува РКЕ. 

(3) ОЕПС учествува на регионалниот пазар на ба-
лансна енергија. 

(4) ОЕПС, со цел да се обезбеди сигурно и доверли-
во функционирање на електропреносниот систем, на 
пазарот за електрична енергија набавува и продава 
електрична енергија за компензација. 

 
Оператор на електродистрибутивен систем 

 
Член 10 

(1) ОЕДС:  
1) обезбедува системски услуги, и  
2) набавува електрична енергија за покривање на 

загубите во електродистрибутивната мрежа по пазарни 
услови на транспарентен, недискриминаторен и конку-
рентен начин во согласност со Правилата за набавка на 
електрична енергија за покривање на загубите во елек-
тродистрибутивниот систем. 

(2) ОЕДС може да го продаде вишокот на електрич-
на енергија на организираниот пазар на електрична 
енергија со цел да ја оптимизира набавката на елек-
трична енергија за покривање на загубите во електро-
дистрибутивниот систем. 

Набавки од страна на ОЕПС и ОЕДС 
 

Член 11 
(1) ОЕПС, односно ОЕДС, најмалку еднаш годишно 

организира повик за набавките од Член 9, односно 
Член 10 од овие Правила, врз основа на правила и кри-
териуми претходно одобрени од РКЕ. 

(2) ОЕПС и ОЕДС најдоцна 60 дена пред почетокот 
на постапката за набавка, ги доставуваат  правилата и 
критериумите, според кои се вршат набавките од став 
(1) на овој член, до РКЕ заради одобрување. 

(3) РКЕ во рок од 20 дена од денот на приемот ги 
одобрува правилата и критериумите од став (2) на овој 
член.  

(4) По исклучок од став (2) на овој член, ако ОЕПС 
или ОЕДС предвидуваат набавките од став (1) на овој 
член да ги вршат по претходно одобрените правила и 
критериуми, за тоа ја известуваат РКЕ најмалку 15 де-
на пред почетокот на постапката за набавка. 

 
Оператор на пазар на електрична енергија 

 
Член 12 

(1) ОПЕЕ врши:  
1) пресметка на дебалансите на балансно одговор-

ните страни и предлог пресметка за трошокот за деба-
лансите согласно мерењето на електрична енергија, ак-
тивираните количини на услугите за балансирање за 
секој давател на услуга за балансирање, цената на по-
рамнување и конечниот дневен распоред добиени од 
ОЕПС и ОЕДС, 

2) навремено доставување до ОЕПС на сите инфор-
мации потребни за изработка на конечните дневни рас-
пореди за купување и продажба на електрична енергија 
во Република Македонија,  

3) водење на евиденција на сите договори за учес-
тво на пазарот склучени со учесниците на пазарот на 
електрична енергија, 

4) водење на евиденција на сите договори за фор-
мирање на балансни групи склучени помеѓу учесници-
те на пазарот на електрична енергија и ОПЕЕ,  

5) изработка на дневен пазарен план, 
6) објавување на информации кои се неопходни за 

непречено организирање и управување на пазарот, 
7) обезбедување на потребните услуги за снабдува-

чот со електрична енергија во краен случај, заради со-
одветно задоволување на потребите на неговите потро-
шувачи, и 

8) склучување на договори за откуп и продажба, ка-
ко и преземање на балансна одговорност за произведе-
ната електрична енергија од ППЕЕПТ, во согласност со 
овие Правила. 

(2) ОПЕЕ не смее да тргува со електрична енергија, 
освен во случај на тргување со електрична енергија 
произведена од ППЕЕПТ. 

(3) ОПЕЕ соработува со операторите на пазарите на 
електрична енергија на други земји и сите регионални 
и меѓународни организации и асоцијации. 

(4) ОПЕЕ обезбедува доверливост на деловните по-
датоци кои учесниците на пазарот на електрична енер-
гија му ги доставуваат. 
 

III. Регистрација за учество на пазарот 
 

Член 13 
(1) Лицата од Член 4 став (1) од овие Правила, со 

исклучок на ОПЕЕ, се регистрираат за учество на паза-
рот во согласност со овие Правила. 

(2) Со регистрацијата од став (1) на овој член, сите 
лица се стекнуваат со правото да учествуваат на паза-
рот на билатерални договори во согласност со овие 
Правила. 
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Постапка за регистрација за учество на пазарот 
 

Член 14 
(1) Постапката за регистрација за учество на паза-

рот започнува со поднесување на БРУП до ОПЕЕ, пот-
пишано од лицето овластено за застапување и заверено 
од барателот. 

(2) ОПЕЕ го изработува образецот за БРУП од став 
(1) на овој член, и по претходно одобрување од РКЕ, го 
објавува на својата веб - страница. 

(3) Пред да го поднесе барањето од став (1) на овој 
член, барателот ја уредува својата балансна одговор-
ност согласно со Правилата за балансирање.  

(4) Барателот од став (1) на овој член кон БРУП, ги 
доставува во оригинал или копија на оригиналот заве-
рена на нотар, следниве документи: 

1) тековна состојба издадена од Централниот регис-
тар на Република Македонија, 

2) информација за економско финансиската сос-
тојба, издадена од страна на Централниот регистар на 
Република Македонија, 

3) лиценца за вршење на енергетска дејност или ре-
шение за упис во регистарот на странски трговци и 
снабдувачи на електрична енергија, освен ако БРУП 
поднесува потрошувач, 

4) потврда за издаден EIC од ОЕПС, 
5) уверение од Управата за јавни приходи за плате-

ни даноци и други јавни давачки пропишани со закон, 
6) потврда дека не е отворена постапка за стечај 

или ликвидација,  
7) примерок од договорот за регулирана балансна 

одговорност склучен со ОЕПС или изјава за превземе-
на балансна одговорност од страна на друг учесник на 
пазарот кој претходно ја има регулирано балансната 
одговорност, односно е впишан во регистарот на БОС 
од страна на ОЕПС, и 

8) изјава за веродостојност на барањето и дадените 
податоци, потпишана од лицето овластено за застапу-
вање на барателот. 

(5) Документите од став (3), точка 1), 2), 5) и 6) на 
овој член не треба да бидат постари од 30 дена. 

(6) Доколку барателот не поседува EIC, кон БРУП 
од став (1) поднесува и барање за доделување на EIC, а 
ОПЕЕ, по службена должност во негово име ја спрове-
дува постапката за барање до ОЕПС за издавање на 
EIC за барателот. 

 
Дигитален сертификат 

 
Член 15 

(1) Овластеното лице на барателот од Член 14 од 
овие Правила користи квалификуван дигитален серти-
фикат издаден од регистриран издавач на сертификат. 

(2) Листата со регистрирани издавачи на сертифи-
кати е објавена на веб страната на ОПЕЕ. 

 
Нецелосно барање 

 
Член 16 

(1) Ако ОПЕЕ утврди дека БРУП е нецелосно, во 
рок од седум работни дена од приемот на БРУП, го из-
вестува барателот и му определува рок од 15 дена да ја 
доуреди потребната документација во согласност со 
Член 14 од овие Правила. 

(2) Ако барателот не ја доуреди потребната доку-
ментација во рокот определен од став (1) на овој член, 
ОПЕЕ донесува решение за отфрлање на БРУП.  

(3)  Барателот во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението од став (2) на овој член, може да дос-
тави приговор до РКЕ. 

Потпишување на договор за условите и начинот за 
учество на пазар 

 
Член 17 

(1) Ако ОПЕЕ утврди дека БРУП од Член 14 од 
овие Правила е целосно, во рок од седум работни дена 
од денот на поднесување на БРУП го известува барате-
лот за уредноста и му доставува потпишан Договор за 
условите и начинот за учество на пазарот во четири 
примероци. 

(2) Договорот од став (1) на овој член содржи:  
1) права и обврски на барателот, 
2) права и обврски на ОПЕЕ, и 
3) времетраење на договорот. 
(3) Барателот во рок од три работни дена од прие-

мот го потпишува договорот и два примерока од пот-
пишаниот договор доставува до ОПЕЕ. 

(4) Ако барателот не достави потпишан договор во 
рокот од став (3) на овој член, ОПЕЕ смета дека БРУП 
е повлечено. 

(5) Ако не биде потпишан договор за учество на па-
зарот на електрична енергија помеѓу барателот и ОПЕЕ 
од причината наведена во став (4) на овој член, истиот 
барател во рок не покус од 60 денови може да започне 
нова процедура согласно Член 14 од овие Правила. 

 
Запишување во регистар на учесници на пазар 

 
Член 18 

(1) По склучување на Договорот од Член 17 став (3) 
од овие Правила, ОПЕЕ донесува решение за упис на 
барателот во РУП.  

(2) Со денот на уписот во РУП, Барателот се стек-
нува со својство на регистриран учесник на пазарот. 

(3) ППЕЕПТ се запишуваат во РУП по склучување-
то на Договорот за откуп на електрична енергија со 
ОПЕЕ. 

(4) Учесникот на пазарот во рок од три работни де-
на од денот на уписот во РУП, до операторот на соод-
ветниот систем, доставува барање за дефинирање на 
виртуелна мерна точка со соодветен ID број, за сите 
мерни точки во кои ќе се врши испорака и/или презе-
мање на електрична енергија.  

(5) Учесникот на пазарот во рок од три работни де-
на по добивањето на ID бројот за виртуелната мерна 
точка од став (4) на овој член, до ОПЕЕ го доставува 
документот добиен од операторот на соодветниот сис-
тем. 

(6) Учесникот на пазарот не може да отпочне со 
трансакции на пазарот се додека во РУП не бидат запи-
шани ID броевите на виртуелните мерни точки. 

 
Известување за нов учесник 

 
Член 19 

На денот на запишување во РУП, ОПЕЕ ги известу-
ва ОЕПС и ОЕДС за учесникот на пазарот кој се стек-
нал со право за учество на пазарот. 

 
Регистар на учесници на пазарот 

 
Член 20 

(1) ОПЕЕ го води и одржува РУП и го објавува на 
својата веб страница. 

(2) РУП особено ги содржи следниве податоци за 
учесниците на пазарот: 

1) назив и седиште на учесникот на пазарот и лице 
овластено за застапување, 

2) својството на учесникот на пазарот, во соглас-
ност со Член 4 од овие Правила, 

3) статус на учесникот на пазарот, 
4) датум на упис во РУП, 
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5) EIC на учесникот, и 
6) ID броеви на виртуелните мерни точки кои му 

припаѓаат на учесникот на пазарот. 
 

Повлекување од пазарот на учесник на пазарот 
 

Член 21 
(1) Ако учесникот на пазарот сака да го прекине 

своето учество на пазарот, до ОПЕЕ доставува Барање 
за повлекување од пазарот, во кое го наведува датумот 
и времето од кога планира да се повлече од пазарот. 

(2) Датумот од став (1) на овој член не може да би-
де покус од 30 дена од денот на поднесување на бара-
њето. 

(3) Барателот во рок од 30 дена пред поднесување 
на барањето од став (1) на овој член ги известува сите 
учесници на пазарот со кои има склучено договор за 
купопродажба на електрична енергија како и своите 
потрошувачите со кои има склучено договор.    

(4) Ако барателот од став (1) на овој член е БОС, 
кон барањето од став (1) на овој член потребно е да 
достави доказ издаден од ОЕПС дека останатите чле-
нови на балансната група го уредиле прашањето за 
својата балансна одговорност. 

(5) ОПЕЕ, во рок од 30 дена од приемот на барањето 
од став (1) на овој член, донесува решение за бришење на 
учесникот на пазарот од РУП и веднаш го објавува на 
својата веб страница и го доставува до ОЕПС и ОЕДС. 

(6) Решението од став (5) на овој член влегува во 
сила на датумот наведен во барањето или датумот што 
го одредува ОПЕЕ, со што учесникот на пазарот повеќе 
нема право да врши физички трансакции. 

(7) Со влегување во сила на решението од став (5) 
на овој член, ОПЕЕ го брише барателот од РУП. 

(8) Ако Барателот од став (1) на овој член е снабду-
вач, ОПЕЕ ги известува универзалниот снабдувач и 
снабдувачот во краен случај за донесеното решение од 
став (5) на овој член.    

(9) Во случај на одбивање на Барањето од став (1) 
на овој член, ОПЕЕ донесува одлука за одбивање на 
барањето во која ги образложува причините за одбива-
њето. 

(10) Против одлука од став (9) на овој член, барате-
лот може да поднесе приговор до РКЕ, во рок од 15 де-
на од приемот. 

 
Суспензија на учесник на пазарот 

 
Член 22 

(1) ОПЕЕ има право да донесе одлука за суспензија 
на учесник на пазарот доколку учесникот на пазарот: 

1) постапува спротивно на овие Правила, 
2) не го почитува договорот потпишан со ОПЕЕ, 
3) не ги извршува обврските за плаќање во однос на 

надоместок за користење на пазар и/или дебалансите,  
4) остане без балансна одговорност. 
(2) ОЕПС го известува ОПЕЕ за неплатените об-

врски за направениот дебаланс од страна на балансно 
одговорната страна. 

(3) ОПЕЕ пред да ја донесе одлуката од став (1) на 
овој член, му доставува на учесникот на пазарот опо-
мена пред суспензија.  

(4) Опомената пред суспензија содржи временски 
период, не покус од три работни дена и не подолг од 30 
дена, во кој учесникот на пазарот треба да ги отстрани 
причините поради кои му била доставена опомената. 

(5) Ако учесникот на пазарот во рокот од став (4) на 
овој член, докаже дека ги отстранил причините поради 
која му била доставена опомената, ОПЕЕ донесува ре-
шение за повлекување на опомената пред суспензија, 
кое го доставува до учесникот на пазарот и го објавува 
на својата веб страница. 

(6) Ако во периодот наведен во опомената пред сус-
пензија, учесникот на пазарот не ги отстрани причини-
те поради кои му била доставена истата, ОПЕЕ донесу-
ва одлука за суспензија на учесникот на пазарот. 

(7) Ако учесникот на пазар е снабдувач, најмалку 
три дена пред денот на влегување во сила на одлуката 
од став (6) на овој член, ги известува, своите потрошу-
вачи, снабдувачот во краен случај, универзалниот 
снабдувач и операторот на системот на којшто е прик-
лучен секој поединечен негов потрошувач. 

(8) Во одлука за суспензија се утврдува времетрае-
њето на суспензијата, кое не може да е подолго од 
шест месеци и се образложуваат причините за донесу-
вањето на одлуката. 

(9) Одлуката за суспензија, односно опомената пред 
суспензија, ОПЕЕ ја објавува на својата веб страница и 
ја доставува до учесникот на пазарот, ОЕПС и ОЕДС. 
Одлуката е објавена на веб страница на ОПЕЕ до прес-
танување на суспензијата или до повлекување на опо-
мената пред суспензија. 

(10) Учесникот на пазар кој има добиено одлука за 
суспензија на пазар на електрична енергија не може да 
врши физички трансакции.  

(11) Учесникот на пазарот кој е суспендиран во рок 
од 15 дена може да достави приговор до РКЕ против 
Одлуката за суспензија. 

(12) Приговорот од став (11) на овој член, не ја од-
ложува суспензијата од пазарот на електрична енер-
гија. 

 
Престанување на договорот за учество на пазарот 

 
Член 23 

(1) Договорот за учество на пазарот престанува: 
1) по истекување на лиценцата на учесникот на па-

зарот, 
2) по прифатено барање за повлекување од пазарот, 
3) доколку ОПЕЕ изрекол суспензија два пати во 

тек на 18 месеци или вкупно три пати во периодот до-
дека е активен договорот за учество на пазарот на елек-
трична енергија,  

4) со бришење на учесникот на пазар од трговскиот 
регистер или регистарот на други правни лица, 

5) доколку потрошувачот престанал да ги исполну-
ва условите за самостојно учество на пазарот, 

6) со раскинување од страна на ОПЕЕ, ако учесни-
кот на пазарот: 

- при регистрацијата за учество на пазарот на елек-
трична енергија користел лажни податоци, 

- во текот на учеството на пазарот доставува неточ-
ни или погрешни информации, 

- има повторени прекршувања или материјални на-
рушувања на обврските утврдени со овие Правила.  

(2) Учесникот на пазарот без одлагање го известува 
ОПЕЕ кога врз него е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

(3) Престанувањето на важење на Договорот за 
учество на пазарот не го ослободува учесникот на паза-
рот од финансиски и други материјални обврските кон 
ОПЕЕ и другите учесници на пазарот кои што ги пре-
зел за време на неговото учество на пазарот. 

 
Известување за престанување на Договорот 

 за учество на пазарот 
 

Член 24 
(1) ОПЕЕ ги известува ОЕПС, ОЕДС и БОС на ба-

лансната група каде што припаѓал учесникот на паза-
рот, како и самиот учесник на пазар за денот и часот на 
престанување на Договорот за учество на пазарот.  
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(2) Ако учесникот на пазар е снабдувач, ОПЕЕ, ги 
известува и снабдувачот во краен случај и универзал-
ниот снабдувач. 

(3) ОПЕЕ на денот на престанување на Договорот 
за учество на пазарот, донесува решение за бришење 
на учесник на пазарот од РУП, кое му го доставува на 
учесникот на пазарот и го објавува на својата веб стра-
ница.  

(4) Учесникот на пазарот чиј Договор за учество на 
пазарот престанал да важи, во рок од 15 дена од денот 
на известувањето од став (1) на овој член може да дос-
тави приговор до РКЕ. 

(5) Приговорот од став (4) на овој член, не го одлага 
извршувањето на решението од став (3) на овој член.  

 
Повторно барање за регистрација за учество  

на пазарот 
 

Член 25 
Учесникот на пазарот на којшто Договорот за учес-

тво на пазарот престанал да му важи врз основа на од-
лука на ОПЕЕ, не може повторно да поднесе барање за 
регистрација за учество на пазарот пред истекот на 
шест месеци од влегување во сила на решението од 
Член 24 став (3) од овие Правила. 

 
Чување на документација 

 
Член 26 

ОПЕЕ ја чува целокупната документација, записи и 
мерните регистри, кои се однесуваат на барател, кога 
БРУП било одбиено или учесникот на пазарот чиј До-
говор за учество престанал да важи, најмалку пет годи-
ни од денот кога барателот го испратил БРУП или од 
денот кога учесникот на пазарот бил избришан од 
РУП, освен ако со закон или друг пропис не е поинаку 
уредено. 

 
IV.  ПАЗАР СО БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ 

 
Евидентирање на билатералните договори 

 
Член 27 

(1) Пазарот со билатерални договори ги вклучува 
договорите директно склучени од учесниците на паза-
рот, вклучувајќи го и увозот и извозот на електрична 
енергија. 

(2) ОПЕЕ врши администрирање на пазарот на 
електрична енергија со билатерални договори. 

(3) Страните во билатералниот договор ги пријаву-
ваат до ОПЕЕ сите склучени договори како и промени 
на договорите во тековниот месец, до 15-ти во наред-
ниот месец. 

(4) Пријавата за билатерален договор содржи: 
1) податоци за договорните страни, 
2) количината на договорената електрична енергија, 

и 
3) датумот и времето на почетокот и крајот на испо-

раката на електричната енергија што е предмет на би-
латералниот договор. 

(5) ОПЕЕ ја евидентира пријавата за билатералниот 
договор ако таа е во согласност со став (4) на овој член. 

(6) Ако ОПЕЕ утврди дека пријавата на билатерал-
ниот договор е нецелосна, во рок од седум работни де-
на од приемот на пријавата на билатералниот договор, 
ја известува страната во билатералниот договор, и ука-
жува на недостатоците во пријавата и определува рок 
за уредување на пријавата. 

(7) ОПЕЕ, ОЕПС и ОЕДС обезбедуваат доверли-
вост на комерцијалните и деловните податоци од склу-
чените договори на учесниците на пазарот. 

 
V. ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 

 
Барање за склучување на договор за откуп  

на електрична енергија 
 

Член 28 
(1) ОПЕЕ е балансно одговорна страна за ППЕЕПТ. 
(2) ОПЕЕ ја откупува електричната енергија произ-

ведена од ППЕЕПТ врз основа на договор за откуп на 
електрична енергија од ППЕЕПТ. 

(3) ППЕЕПТ во рок од пет работни дена од денот на 
влегување на сила на решението за повластен произво-
дител донесено од РКЕ доставува барање до ОПЕЕ за 
склучување на договор за откуп на електрична енер-
гија, во еден примерок во писмена форма.  

(4) Кон барањето од став (3) на овој член, ППЕЕПТ 
ги доставува следните документи донесени од РКЕ:  

1) решение за стекнување на статус на ППЕЕПТ, и 
2) одлука за користење на повластена тарифа на 

електрична енергија. 
(5) Документите од став (4) се доставуваат во ори-

гинал или копија заверена од нотар. 
 

Договор за откуп на електрична енергија 
 

Член 29 
(1) ОПЕЕ во рок не подолг од 30 дена од датумот на 

поднесување на уредното барање од Член 28 став (3) 
од овие Правила,  склучува договор за откуп на елек-
трична енергија од ППЕЕПТ, со важност од денот на 
влегувањето во сила на одлука за користење на повлас-
тена тарифа донесена од РКЕ.  

(2) Договорот од став (1) на овој член особено сод-
ржи:  

1) предмет на договорот, 
2) времетраење на договорот, 
3) планирање на производството на електрична 

енергија и доставување на физички распореди во сог-
ласност со овие Правила, 

4) балансна одговорност и трошоци за баланси-
рање, 

5) мерење на електричната енергија, 
6) повластена тарифа, пресметка и плаќање, 
7) инструменти за обезбедување на плаќање, 
8) казнена камата, 
9) користење на намалена повластена тарифа на 

електрична енергија за повластениот производител што 
користи фосилни горива, 

10) пренос на договорните права и обврски, 
11) начин на разрешување на спорови, 
12) виша сила и последици од виша сила, 
13) начин на известување помеѓу договорните 

страни, 
14) доверливост на податоци,  
15) престанување на договорот, и 
16) други елементи.  
(3) ППЕЕПТ има право да го раскине договорот од 

став (1)  пред истекот на рокот за кој што е склучен до-
говорот и во тој случај го губи статусот на повластен 
производител, без право повторно да се стекне со тој 
статус. 
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(4) РКЕ го изработува образецот на договорот од 
став (1) на овој член кој се објавува на веб страницата 
на РКЕ и ОПЕЕ. 

 
Фактура за испорачаната електрична енергија 

 
Член 30 

ППЕЕПТ, врз основа на мерењата од страна на опе-
раторот на соодветниот систем на кој е приклучена 
електроцентралата, доставува фактура за испорачаната 
електрична енергија за календарски месец до ОПЕЕ и 
износот за плаќање го изразува во денари според сред-
ниот курс на еврото објавен од НБРМ на последниот 
работен ден во календарскиот месец за кој се однесува 
фактурата. 

 
Продажба на откупената електрична енергија 

 
Член 31 

(1) Откупената електрична енергија од Член 28 од 
овие Правила, ОПЕЕ ја продава на снабдувачите и тр-
говците со електрична енергија и ПЕЕ коишто прода-
ваат електрична енергија на потрошувачите. 

(2) Снабдувачите и трговците од став (1) од ОПЕЕ 
секој ден откупуваат количина на електрична енергија 
произведена од ППЕЕПТ, соодветно на учеството на 
најавите за потребите од електрична енергија на нив-
ните потрошувачи во вкупните предвидени потреби на 
потрошувачите на електрична енергија во Република 
Македонија. 

(3) Цената по која ОПЕЕ ја продава електричната 
енергија на снабдувачите, трговците и ПЕЕ се пресме-
тува на крајот од месецот како просечна цена по која 
ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕПТ, 
зголемена за трошоците за балансирање и потребните 
системски услуги поврзани со работата на ППЕЕПТ, и 
номинираните количини на електрична енергија од 
ППЕЕПТ, направени во истиот месец. 

(4) Упатството за пресметка на месечно ниво на 
трошоците и тарифите за откуп на електрична енергија 
од ППЕЕПТ дадено во Прилог 1, кој е составен дел на 
овие Правила, особено содржи: 

1) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја от-
купил електричната енергија од ППЕЕПТ, 

2) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја про-
дава електричната енергија на снабдувачите, трговците 
и ПЕЕ, 

3) пресметка на просечна тарифа за откуп на елек-
трична енергија од ППЕЕПТ, по која снабдувачите и 
трговците фактурираат на потрошувачите, 

4) пресметка на процентуалното учество на елек-
тричната енергија произведена од ППЕЕПТ, и 

5) рокови на објавување на пресметките. 
 

Прелиминарни  прогнози  на потрошувачката и 
прелиминарни прогнози на производството  

на електрична енергија 
 

Член 32 
(1) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувач-

ката на електрична енергија во целиот ЕЕС,  изготвени  
во  соработка  со ОЕПС и  предвиденото  производство  
на  електрична енергија од ППЕЕПТ, изготвува и на 
својата веб страница објавува прелиминарни прогнози 
на потрошувачката и прелиминарни прогнози на про-
изводството на електрична енергија за календарскиот 
месец. 

(2) Прелиминарните прогнози од став (1) на овој 

член, ОПЕЕ  ги  објавува најдоцна 15 дена пред поче-

токот на календарскиот месец. 

(3) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувач-

ката на електрична енергија во целиот ЕЕС, изготвени 

во соработка со ОЕПС и предвиденото производство 

на електрична енергија од ППЕЕПТ, изготвува и на 

својата веб страница објавува прелиминарни часовни 

прогнози на потрошувачката и прелиминарни часовни 

прогнози на производството на електрична енергија се-

дум дена пред денот на физичката испорака на ЕЕС. 

(4) ОПЕЕ изготвува конечни часовни прогнози за  

потрошувачката  на електрична енергија во ЕЕС и 

прогнозираното часовно производство од ППЕЕПТ и 

ги објавува на својата веб страница најдоцна до 10 ча-

сот еден ден пред рокот за доставување на физичките 

распореди, утврден во Правилата за балансирање. 

(5) Со објавените конечни прогнози од став (4) на 

овој член се прикажува процентот на учество на произ-

ведената електрична енергија од ППЕЕПТ во вкупната 

потрошувачка и истиот служи за определување на ко-

нечните часовни количини кои треба да ги откупат тр-

говците, снабдувачите и ПЕЕ од ППЕЕПТ од Член 31 

од овие Правила за секој номиниран MW за потребите 

на потрошувачите. 

(6) Податоците за конечните прогнози од став (4), 

процентот од став (5) и конечните часовни количини кои 

треба да ги откупат трговците, снабдувачите и ПЕЕ по 

номиниран MW, се објавуваат за секој ден од месецот. 

 

Физички распоред за ППЕЕПТ 

 

Член 33 

(1) ППЕЕПТ со инсталиран капацитет поголем или 

еднаков на 10 MW има обврска до ОПЕЕ да доставува 

податоци за планираното производство на електрична 

енергија за секој трговски интервал, според рокови и 

обрасци утврдени со постапките за доставување, усог-

ласување и верификација на доставените физички рас-

пореди кои ги објавува ОЕПС на својата веб страница. 

(2) ППЕЕПТ со инсталиран капацитет помал од 10 

MW немаат обврска за доставување на физички распо-

реди, но имаат обврска до ОПЕЕ да доставуваат плани-

рани распореди на очекуваното производство.  

(3) ОПЕЕ до ОЕПС доставува збирен физички рас-

поред за сите ППЕЕПТ. 

 

VI. ПАЗАРЕН ПЛАН 

 

Член 34 

ОПЕЕ врз основа на конечните физички распореди 

го изработува дневниот пазарен план и му го доставува 

на ОЕПС.  
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VII. ПРЕСМЕТКИ И ПЛАЌАЊА НА ПАЗАРОТ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 35 

Врз основа на физичките распореди од конечниот 

дневен распоред ОПЕЕ, за секој календарски месец, из-

готвува известувања во кои се содржани информациите 

за потврдените трансакции за секој трговски интервал 

во месецот и известувањата ги доставува до сите учес-

ници на пазарот, најдоцна три работни дена по истекот 

на календарскиот месец.  

Член 36 

(1) Учесниците на пазарот, освен потрошувачите и 

ППЕЕПТ, се должни најдоцна до шестиот работен ден 

во секој календарски месец до ОПЕЕ, врз основа на по-

датоците од Член 35 од овие Правила, да го достават 

Образецот за физички трансакции, изготвен од ОПЕЕ и 

објавен на неговата веб - страница. 

(2) Врз основа на доставениот образец од став (1) 

на овој член, ОПЕЕ издава Потврда за физички тран-

сакции на образец изготвен од ОПЕЕ и објавен на него-

вата веб - страница.  

(3) При продажба на електрична енергија произве-

дена во Република Македонија, снабдувачите или тр-

говците кои продаваат електрична енергија на снабду-

вачи или трговци  се должни да ги известат за нејзино-

то потекло. 

 

VIII. XII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

Времено престанување на функционирањето  

на пазарот 

 

Член 37 

(1) Кога со одлука е прогласена електроенергетска 

кризна состојба, или кризна состојба прогласена во 

согласност со закон или доколку ЕЕС се доведе во сос-

тојба на висок оперативен ризик, функционирањето на 

пазарот може делумно или целосно да се суспендира. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, ОЕПС пре-

зема една или комбинација од следниве мерки: 

1) отстапување од конечниот дневен распоред, 

2) побара враќање во погон на одредени производ-

ни единици или мрежна опрема, кои се надвор од по-

гон поради постоечките распореди на диспечирање или 

поради краткорочни планирани одржувања,  

3) искористување на можните капацитети за допол-

нително користење на производните единици кои се во 

погон. 

(3) Во смисла на овие Правила како висок операти-

вен ризик на ЕЕС се смета работа на системот дефини-

рана во Мрежните правила за пренос. 

(4) ОПЕЕ најдоцна 24 часа од преземање на некоја 

од мерките од став (2) на овој член на својата веб стра-

на ги објавува причините за делумната или целосна 

суспензија кои остануваат достапни се до целосното 

укинување на суспензијата. 

Член 38 

(1) ОЕПС има право во случај на виша сила да ги 

суспендира, во целост или делумно, одделни трансак-

ции на пазарот.  

(2) Во случај на виша сила, учесниците на пазарот 

ги следат инструкциите и корекциите на одобрените 

физички распореди од страна на ОЕПС.  

 

Известување и објавување 

 

Член 39 

ОЕПС најдоцна до 10:00 часот, на својата веб стра-

на ги објавува следните информации за претходниот 

ден: 

1) збирни податоци за производство и потрошувач-

ка на електрична енергија во ЕЕС, 

2) ограничувањата во ЕЕС, 

3) информациите за работата, сигурноста и адекват-

носта на ЕЕС и 

4) други информации поврзани со работата на ЕЕС 

што не се од доверлив карактер. 

 

IX. Преодни и завршни одредби 

 

Член 40 

(1) РКЕ го донесува образецот на Договорот за от-

куп на електрична енергија од повластените произво-

дители од Член 29 од овие Правила, во рок од 60 дена 

од денот на влегување во сила на овие Правила. 

(2) ОПЕЕ донесува:  

1) Образец БРУП од Член 14 од овие Правила, во 

рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овие 

Правила, и 

2) Образец и Потврда од Член 36 од овие Правила, 

во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 

овие Правила. 

 

Член 41 

(1) Со денот на отпочнување на примената на овие 

Правила престануваат да важат Правилата за пазар на 

електрична енергија („Службен весник на Република 

Македонија“бр.38/14, 42/14, 57/14, 194/14, 190/16, 

80/17, 172/17, 197/17 и 115/18). 

(2) Овие Правила влегуваат во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се применуваат со денот на 

примена на Правилата за балансирање. 

 

 Бр. 01-1773/1  

11 септември 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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