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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5251. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 

154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата 

одржана 28.10.2015 година, донесе 

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КЛИМЕШТАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА,  

Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО КЛИМЕШТАНИ ОПШТИНА ДЕБАРЦА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Климештани за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и 

деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-

инфраструктура КО Климештани, општина Дебарца. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 154307м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

  Стр. 

5261. Одлука за изменување и дополну-

вање  на Одлуката  за утврдување  

на референтни цени на лекови кои 

се на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ...............  85 

5262. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за на-

чинот на користење, пристап, изда-

вање, чување и заштита на подато-

ците од информациониот систем на 

ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот .....  88 

5263. Правилник за изменување на Пра-

вилникот за содржината и начинот 

на остварувањето на правата и об-

врските од задолжителното здрав-

ствено осигурување ............................  91 

5264. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за ут-

врдување на постапка за определу-

вање на месечниот износ на сред-

ствата кои здравствената установа 

може да ги добие за издадени леко-

ви на рецепт од листата на лекови 

на товар на средствата на Фондот .....  91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 

 Резолуции на Советот за безбед-

ност на Обединетите нации со кои 

се воведува, изменува или укинува 

режим на санкции против држави, 

ентитети или поединци 
 

8. Одлука за воведување на рестриктив-

ни мерки согласно Одлуката за спрове-

дување (ЗНБП) 2015/973 на Советот од 

22 јуни 2015 година за спроведување 

на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестрик-

тивни мерки против Сирија................. 2 

9. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки заради закани кон 

меѓународниот мир и безбедност 

причинети од терористички и ек-

стремистички акти, согласно Резо-

луцијата 2196 (2015) за Централно 

Африканската Република на Сове-

тот за безбедност на Обединетите 

Нации.................................................. 5 

 Огласен дел........................................ 1-40 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр.42-10422/1                                                                                                             Заменик на претседателот 

28 октомври 2015 година                                                                                                   на Владата на Република 
      Скопје                                                                                                                                  Македонија, 

                                                                                                                                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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5252. 

Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-

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

104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 

148/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 28 октомври 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

управување со одземен имот, за време од два месеци, 

се именуваат: 

- Владимир Спиркоски, 

- Адријана Сливоска, 

- Мери Дика – Георгиевска, 

- Миле Мојсовски. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.24 – 11117/1 Претседател на Владата 

28 октомври 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

5253. 

Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 

весник на Република Македонија “ бр.58/2000, 44/2002, 

82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 

2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за иселе-

ништво, се именува Осман Шукриу, досегашен заме-

ник на директорот на Агенцијата. 

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

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр.24 – 11171/1 Претседател на Владата 

20 октомври 2015 година на Република Македонија, 

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

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

5254. 
Врз основа на член 11 од Законот за спортска акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“бр. 
115/14, 129/15 и 146/15), министерот за образование и 
наука донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКАТА НА СПОСОБ-
НОСТИТЕ ЗА СПОРТСКИ ВЕШТИНИ НА УЧЕ-
НИЦИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО СПОРТСКА 
АКАДЕМИЈА, СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ КОИ 
УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОВЕРКАТА, КАКО И БО-
ДИРАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОВЕРКАТА  

НА СПОРТСКИТЕ СПОСОБНОСТИ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на про-

верката на способностите за спортски вештини на уче-
ниците за запишување во спортска академија, спорт-
ските федерации кои учествуваат во проверката, како и 
бодирањето на резултатите од проверката на спортски-
те способности. 

 
II. СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Член 2 

Националните спортски федерации кои учествуваат 
во проверката на способностите за спортски вештини 
на учениците во спортската академија се: 

- Фудбалска федерација на Република Македонија, 
- Кошаркарска федерација на Република Македо-

нија, 
- Ракометна федерација на Република Македонија и 
- Македонска тениска федерација.  
 

III. НАЧИН НА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ 
ЗА СПОРТСКИ ВЕШТИНИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА И БО-
ДИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОВЕРКАТА НА 

СПОРТСКИТЕ СПОСОБНОСТИ 
 

Член 3 
Бодирањето на резултатите од проверката на спо-

собностите за спортски вештини на учениците канди-
дати за запишување во паралелките за фудбал во 
спортска академија се врши во две фази. 

Во првата фаза од проверката бодирањето се врши 
врз основа на способностите на ученикот за: 

- смисла за игра (способност за наоѓање решенија за 
различни ситуации во играта), до 5 бода, 

- брзинско-силови способности (експлозивност, бр-
зина на реакција со топка и промена на ситуација, бр-
зина на поединечни движења, брзина на промена на 
правец на движење со и без топка), до 5 бода, 

- владеење со топка (природен контакт со топката), 
до 5 бода, 

- волеви способности (борбеност, истрајност, храб-
рост, агресивност, дисциплина), до 5 бода и 

- телесна градба, до 5 бода. 
По првата фаза од проверката бодовите се собираат 

и се делат со бројот на критериуми при што се добива 
просечна оценка. 

По добивањето на просечната оценка од ставот 3 на 
овој член, од страна на стручниот тим за проверка на 
способностите за спортски вештини на учениците кои 
се запишуваат во спортска академија (во натамошниот 
текст: стручниот тим)  се дава финална оценка (од 1-5 
бода) и се добива конечната оценка. 

Во втората фаза  од проверката бодирањето се врши 
врз основа на способностите на ученикот за: 

- теренски (фудбалски) тестови ВАМЕВАЛ, БАН-
ГСБОО, КАЗОРЛА, Т-ТЕСТ и слично, до 5 бода, 

- лабораториско-биохемиски тестирања, до 5 бода и 
- психолошко-социјални тестирања, до 5 бода. 
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По втората фаза од проверката бодовите се собира-
ат и се делат со бројот на критериуми при што се доби-
ва просечна оценка. 

По добивањето на просечната оценка од ставот 6 на 
овој член, од страна на стручниот тим  се дава својата 
финална оценка (од 1-5 бода) и се добива конечната 
оценка. 

 
Член 4 

Бодирањето на резултатите од проверката на спо-
собностите за спортски вештини на учениците канди-
дати за запишување во паралелките за кошарка во 
спортска академија се врши во три фази. 

Во првата фаза од проверката се вршат општи и 
специфични здравствени прегледи на кандидатите, врз 
основа на кои се доставува потврда од надлежна здрав-
ствена установа дека кандидатот е способен за тренинг 
и натпревари,  и истото е предуслов кандидатот да мо-
же да го помине тестирањето и се запише во спортска  
академија. 

Во втората фаза од проверката бодирањето се врши 
врз основа на способностите на ученикот за: 

- водење на топка (контрола на топка), до 5 бода, 
- дриблиг (преден, заден, ролинг, под нога), до 5 

бода, 
- додавање на топка (директно, индиректно, со една 

и две раце), до  5 бода, 
- двочекор (од разни правци, лев, десен), до 5 бода, 
- кошаркарски став и движење во игра во напад и 

одбрана, до 5 бода, 
- шутирање на кош (скокшут од разни позиции), до 

5 бода, 
- демаркирање - видови на демаркирање, до 5 бода, 
- поставување на блокади (на топка и од топка) и 

отворање, до 5 бода, 
- затвoрање на кош и скок по топка, до 5 бода и 
- чувство за игра на два коша (игра 5 на 5), до 5 

бода. 
По завршената втора фаза од проверката бодовите 

се собираат и врз основа на добиениот резултат се пра-
ви ранг -листа на учениците. 

Во третата фаза од проверката на учениците им се 
вршат мерења на антропометриски мерки, телесниот 
состав и проценки на општи моторни и специфично 
моторни способности со помош на моторни тестови, 
кои се бодираат на следниот начин: 

1) Антропометриски критериуми: 
- висина на тело, до 5 бода, 
- тежина на тело, до 5 бода, 
- распон на раце, до 5 бода, 
- индекс на телесна маса (БМИ), до 5 бода, 
- процент на масно ткиво, до 5 бода и 
- процента на мускулна маса, до 5 бода. 
2) Општи моторни услови: 
- трчање на 20 метри (од висок старт), до 5 бода, 
- тапинг со рака, до 5 бода, 
- длабок претклон во сед, до 5 бода, 
- скок во далечина од место, до 5 бода, 
- висење во згиб, до 5 бода, 
- подигнување на трупот за 30 секунди, до 5 бода, 
- фламинго, до 5 бода, и 
- чуњесто трчање  4 по 100 метри, до 5 бода. 
3) Специфични моторни тестови: 
- Камиказа со топка, до 5 бода, 
- Контрола на дриблинг, до 5 бода, 
- Движење во одбрамбен кошаркарски став 6x4 

метри, до 5 бода, 
- Продор на кош со положување за 30 секунди, до 5 

бода, и 

- Тест за кошаркарска прецизност – шут од пет по-
зиции, до 5 бода.  

4) Функционални тестови: 
- аеробна способност (директно метода-гасна ана-

лиза), до 5 бода, 
- анаеробна издржливост (анализа на лактати), до 5 

бода, и 
- анализа на епифизни рскавици (утврдување на 

хронолошко-биолошка возраст), до 5 бода. 
 

Член 5 
За секој ученик кандидат на кого се врши проверка-

та на способностите за спортски вештини за запишува-
ње во паралелките за кошарка во спортска академија, 
резултатот во сантиметри, килограми, проценти и се-
кунди се запишува од страна на стручниот тим во кон-
тролен лист.  

Врз основа на добиените резултати се прави ранг-
листата на најдобрите ученици кандидати.  

 
Член 6 

Бодирањето на резултатите од проверката на спо-
собностите за спортски вештини на учениците канди-
дати за запишување во паралелките за ракомет во 
спортска академија се врши во две фази. 

Во првата фаза од проверката бодирањето се врши 
врз основа на способностите на ученикот за: 

- водење на топка (контрола на топка), до 5 бода, 
- дриблинг со топка (директно, индиректно, со една 

рака), до 5 бода, 
- додавање на топка (директно во висина на глава, 

зад грб, позади грб), до 5 бода, 
- ракометен став во одбрана (странично одбрамбено 

движење), до 5 бода, 
- шутирање на гол (скок-шут основни, основен шут 

од тло со иста нога и спротивна нога), до 5 бода, 
- финта (еднострана финта во појаката страна со 

промена на правец на движење, еднострана финта во 
послаба страна со промена на правец на движење), до 5 
бода, 

- поставување на блокади (на правец на додавање и 
на топка), до 5 бода и 

- чувство на игра на два гола (игра 6 на 6), до 5 
бода. 

Во втората фаза од проверката на учениците им се 
вршат мерења на антропометриски мерки, телесниот 
состав и процененки на општи моторни и специфично 
моторни способности со помош на моторни тестови, 
кои се бодираат на следниот начин: 

1) Антропометриски критериуми: 
- планиметриски параметар на дланка, до 5 бода, 
- висина на тело, до 5 бода, 
- тежина на тело, до 5 бода, 
- распон на раце, до 5 бода, 
- индекс на телесна маса (БМИ), до 5 бода, 
- процент на масно ткиво, до 5 бода и 
- процента на мускулна маса, до 5 бода. 
2) Општи моторни услови: 
- тапинг со рака, до 5 бода, 
- тапинг со нога, до 5 бода, 
- трчање на 20 метри  (од висок старт), до 5 бода, 
- тест на седење, до 5 бода, 
- скок во далечина од место, 
- скок во висина од место, до 5 бода, 
- скок шут на гол, до 5 бода, 
- подигнување на трупот за 30 секунди, до 5 бода, 
- абалаков тест, до 5 бода и 
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- тест за брзина, агилност и координација (5 по 10 
метри) до 5 бода. 

3) Специфични моторни тестови: 
- Т-тест, до 5 бода, 
- камиказа со топка, до 5 бода, 
- додавање и фaќање на топка од ѕид за 30 секунди 

со две раце, до 5 бода, 
- движење во одбрамбен ракометен став, до 5 бода, 
- брзина на шутирање-10 топки, до 5 бода и 
- тест за ракометна прецизност, до 5 бода, 
4) Функционални тестови: 
- аеробна способност (Бруце метода), до 5 бода, 
- анаеробна издржливост (анализа на лактати), до 5 

бода, и 
- анализа на епифизни рскавици (утврдување на 

хронолошко-биолошка возраст), до 5 бода. 
 

Член 7 
Бодирањето на резултатите од проверката на спо-

собностите за спортски вештини на учениците канди-
дати за запишување во паралелките за тенис во спорт-
ска академија се врши во две фази. 

Во првата фаза од проверката се вршат здравствени 
прегледи на кандидатите, врз основа на кои се доставу-
ва потврда од надлежна здравствена установа дека кан-
дидатот е способен за тренинг и натпревари, и истото е 
предуслов кандидатот да може да го помине тестира-
њето и се запише во спортска  академија. 

Во првата фаза од проверката бодирањето се врши 
врз основа на: 

- пласманот на ранг - листата на Европската тенис-
ка федерација до 14 или 16 години, кој се бодува до 30 
бода, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со ИТН тестот кој содржи пет дела кандидатите се 

проверуваат за нивното тениско ниво.  
Поединечни тестови кои го составуваат ИТН тестот 

се: 
- Тест за доследност и сила кај игра од основна ли-

нија, 
- Тест за прецизност и сила кај игра од основна ли-

нија, 
- Тест за прецизност и сила кај игра на мрежа, 
- Тест за прецизност и сила кај сервис и 
- Тест за агилност и движење на терен. 
За секој од поединечните тестови играчите добива-

ат бодови согласно меѓународната табела за ова тести-
рање.  

Откако ќе се соберат сите бодови од поединечните 
тестови кандидатите добиваат интернационален број 
од 1 до 10, каде број 1 е највисоко ниво, а број 10 е нај-
ниско ниво и согласно добиениот интернационален 

број се доделуваат бодови кои се додаваат на бодовите 
од пласманите на ранг - листата на Европската тениска 
федерација и ранг - листата на Македонската тениска 
федерација и се изготвува завршната ранг-листа од 
првата фаза.  

Бодовите од ИТН тестот се доделуваат согласно 

став 2 алинеја 3 на овој член, при што може да се доде-

лат до 50 бода.  

Кандидатите кои освоиле од 81 до 100 бода не одат 

во втората фаза од проверката. 

Кандидатите кои освоиле од 31 до 80 бода се пови-

куваат во втората фаза од проверката. 

Во втората фаза на проверка, бодирањето се врши 

преку меч ситуација со проверка на индикатори кои се 

потребни за секој тенисер. 

Кандидатите се оценуваат за нивното техничко-так-

тичко ниво, физичка подготовка и психолошкото ниво, 

при што може да се доделат до 100 бода. 

Кандидатите се оценуваат преку следните индика-

тори: 

- играчот го употребува вториот удар за отворање 

на теренот откако ќе го исфрли противникот надвор од 

теренот со успешен сервис или ретерн, до 15 бода 

- кај играта од основната линија играчот демон-

стрира способност да одигра соодветни удари во завис-

ност од квалитетот на топката од противникот a земаќи 

ја предвид сопствената положба на теренот, до 15 бода 

- играчот покажува разбирање за слабите страни на 

противникот и истите ги користи со цел создавање 

предност во поенот, до 10 бода 

- играчот ги употребува можностите да одржи 

офанзивна позиција после високи дефанзивни топки 

одиграни од противникот (со одигрување во кревање, 

драјв волеј или смеч по отскок од основната линија), до 

15 бода 

- играчот употребува удари во сенка помеѓу поени-

те да постигне оптимално движење (подесување на 

техничките вештини), до 10 бода 

- играчот употребува ритуали помеѓу поените (вне-

сува четири фази на подготовка за одигрување на след-

ниот поен), до 10 бода 

- играчот употребува форхенд 60-70% од теренот 

кај момчињата и 60% од теренот кај девојчињата кај 

топки кои отскокнуваат во висина на рамењата, до 15 

бода и 

- играчот врши притисок со првиотот сервис и со 

неговите оружја кога ретернира втор сервис доколку 

ситуацијата му дозволува, до 10 бода.  

Кандидатите кои освоиле од 0 до 75 поени не се за-

пишуваат во спортска академија. 

Кандидатите кои освоиле од 76 до 100 бода се запи-

шуваат во спортска  академија.  

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена сог-

ласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр.20-16129/1  

14 ноември 2015 година Министер, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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5255. 
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за спорт-

ска академија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 115/14, 129/15 и 146/15), министерот за обра-
зование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
НА УЧЕНИЦИ ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните кри-

териуми за запишување на ученици во спортска акаде-
мија. 

 
Член 2 

Посебни критериуми за запишување на учениците 
кандидати за паралелките за фудбал во спортска акаде-
мија во прва фаза: 

- смисла за игра (способност за наоѓање решенија за 
различни ситуации во играта),  

- брзинско-силови способности (експлозивност, бр-
зина на реакција со топка и промена на ситуација, бр-
зина на поединечни движења, брзина на промена на 
правец на движење со и без топка),  

- владеење со топка (природен контакт со топката),  
- волеви способности (борбеност, истрајност, храб-

рост, агресивност, дисциплина) и 
- телесна градба. 

 
Член 3 

Посебни критериуми за запишување на учениците 
кандидати за паралелките за фудбал во спортска акаде-
мија во втора фаза се: 

- резултати од теренски (фудбалски) тестови ВА-
МЕВАЛ, БАНГСБОО, КАЗОРЛА, Т-ТЕСТ и др.,  

- резултати од лабараториско-биохемиски тестира-
ња и 

- резултати  од психолошко-социјални тестирања. 
 

Член 4 
Посебни критериуми за запишување на учениците 

кандидати за паралелките за кошарка во спортска ака-
демија се: 

А) Кошаркарски критериуми: 
- водење на топка (контрола на топка) ,  
- дриблиг (преден, заден, ролинг, под нога,  
- додавање на топка (директно, индиректно, со една 

и две раце),  
- двочекор (од разни правци, лев, десен),  
- кошаркарски став и движење во игра во напад и 

одбрана,  
- шутирање на кош (скокшут од разни позиции),  
- демаркирање - видови на демаркирање,  
- поставување на блокади (на топка и од топка) и 

отворање,  
- затвoрање на кош и скок по топка и 
- чувство за игра на два коша (игра 5 на 5). 
Б) Антропометриски критериуми: 
- висина на тело, 
- тежина на тело, 
- распон на раце, 
- индекс на телесна маса (БМИ), 
- процент на масно ткиво, 
- процента на мускулна маса. 
В) Општи моторни услови: 
- трчање на 20 метри (од висок старт), 
- тапинг со рака, 
- длабок претклон во сед, 
- скок во далечина од место, 

- скок во висина од место, 
- подигнување на трупот за 30 секунди, 
- фламинго и 
- тесат за брзина, агилност и координација. 
Г) Специфични моторни тестови: 
- Т-тест, 
- камиказа со топка, 
- додавање и фрлање на топка од ѕид за 30 секунди 

со две раце, 
- движење во одбрамбен кошаркарски став  6 х 4 

метри, 
- тест продор на кош со положување за 30 секунди и 
- тест за кошаркарска прецизност. 
Д) Функционални тестови: 
- аеробна способност (директно метода-гасна ана-

лиза), 
- анаеробна издржливост (анализа на лактати) и 
- анализа на епифизни рскавици (утврдување на 

хронолошко-биолошка возраст). 
 

Член 5 
Посебни критериуми за запишување на учениците 

кандидати за паралелките за ракомет во спортска ака-
демија се: 

А) Ракометни  критериуми: 
- водење на топка (контрола на топка),  
- дриблинг со топка (директно, индиректно, со една 

рака),  
- додавање на топка (директно во висина на глава, 

зад грб, позади грб),  
- ракометен став во одбрана (странично одбрамбено 

движење),  
- шутирање на гол (скок-шут основен, основен шут 

од тло со иста нога и спротивна нога),  
- финта (еднострана финта во појаката страна со 

промена на правец на движење, еднострана финта во 
послаба страна со промена на правец на движење),  

- поставување на блокади (на правец на додавање и 
на топка) и 

- чувство на игра на два гола (игра 6 на 6). 
Б) Антропометриски критериуми: 
- планиметриски параметар на дланка, 
- висина на тело, 
- тежина на тело, 
- распон на раце, 
- индекс на телесна маса (БМИ), 
- процент на масно ткиво и 
- процента на мускулна маса. 
В) Општи моторни услови: 
- тапинг со рака, 
- тапинг со нога, 
- трчање на 20 метри (од висок старт), 
- тест на седење, 
- скок во далечина од место, 
- скок во висина од место, 
- скок шут на гол, 
- подигнување на трупот за 30 секунди, 
- абалаков тест и 
- тест за брзина, агилност и координација (5X10). 
Г) Специфични моторни тестови: 
- Т-тест, 
- камиказа со топка, 
- додавање и фaќање на топка од ѕид за 30 секунди 

со две раце, 
- движење во одбрамбен ракометен став, 
- брзина на шутирање-10 топки и 
- тест за ракометна прецизност. 
Д) Функционални тестови: 
- аеробна способност (Брусе метода), 
- анаеробна издржливост (анализа на лактати) и 
- анализа на епифизни рскавици (утврдување на 

хронолошко-биолошка возраст). 
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Член 6 
Посебни критериуми за запишување на учениците 

кандидати за паралелките за тенис во спортска акаде-
мија во прва фаза се: 

- пласман на ранг листата на Европската тениска 
федерација до 14 или 16 години,  

- пласман на ранг листата на Македонската тениска 
федерација до 14 или 16 години,  

- успешно поминат прaктичен тест “Интернациона-
лен Тениски Број” - ИТН од 1-10 (1 е највисоко ниво, a 
10 најниско ниво). 

 
Член 7 

Посебни критериуми за запишување на учениците 
кандидати за паралелките за тенис во спортска акаде-
мија во втора фаза се: 

- оценка на техничко-тактичко ниво на меч ситуа-
ција,  

- оценка на физичка подготовка, 
- оценка на психолошкото ниво во меч ситуација, и 
- успешно поминати здравствени тестирања и доби-

ена потврда од надлежна здравствена установа дека 
кандидатот е способен за тренинг и натпревари. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 20-16601/1  

26 октомври 2015 година Министер, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

________ 
5256. 

Врз основа на член 12-a став (3) од Законот за 
спортска академија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 115/14, 129/15 и 146/15), министерот 
за образование и наука донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСЕБНИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЈА НА 

УЧЕНИЦИ  ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и по-

себните критериуми за доделување на месечна стипен-
дија на учениците во спортска академија. 

 
Член 2 

За месечна стипендија може да конкурира редовен 
ученик запишан во спортска академија, согласно објаве-
ниот Конкурс за доделување на стипендии на редовни 
ученици запишани во спортска академија (во натамош-
ниот текст: Конкурсот) и кој ги исполнува условите од 
член 12 - а став (1) од Законот за спортска академија. 

 
Член 3 

Учениците од член 2 од овој правилник кои конку-
рираат за месечна стипендија ја доставуваат следната 
документација: 

- свидетелства за завршена прва, втора и/или трета 
година во спортска академија и 

- доказ дека е редовен ученик во спортска акаде-
мија. 

Документацијата од став 1 на овој член ја прибаву-
ва и доставува самиот ученик. 

     
Член 4 

Од страна на Министерството за образование и нау-
ка се: 

- врши прием и проверка на документацијата на 
кандидатите; 

- изготвува конечен список на учениците на кои им 
се доделува месечна стипендија и истиот се објавува на 
интернет страницата на Министерството за образова-
ние и наука; 

- доставува на одобрување до министерот за обра-
зование и наука конечниот список на кандидати на кои 
им се доделува месечна стипендија; 

- известуваат сите кандидати по основ на изборот и 
- решава во прв степен по жалби на учениците. 
 

Член 5 
Корисникот на месечна стипендија ја користи сти-

пендијата врз основа на склучен договор со Министер-
ството за образование и наука, со кој се уредуваат ме-
ѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корис-
никот на стипендијата. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 20-16602/1  

26 октомври 2015 година Министер, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

________ 

5257. 
Врз основа на член 10 став (5) од Законот за спорт-

ска академија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 115/14, 129/15 и 146/15), министерот за обра-
зование и наука донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА 

ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА 
СПОРТСКИ ВЕШТИНИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  

ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на потврдата за поседување на способности за 
спортски вештини за запишување во спортска акаде-
мија. 

 
Член 2 

Потврдата за поседување на способности за спорт-
ски вештини за запишување во спортската академија се 
издава на образец  во формат А4 во бела боја, кој е е 
даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот на потврдата од членот 2 од овој правил-
ник содржи: назив „ПОТВРДАТА за поседување на 
способности за спортски вештини за запишување на 
спортска академија“, име татково име и презиме на 
ученикот на кој му се издава потврдата и за која пара-
лелка се издава потврдата,, основот за издавање на пот-
врдата,. број, датa и место на издавање на потврдата, 
место за потпис на претседателот на стручниот тим  и 
место за печат. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 20-16637/1  

27 октомври 2015 година Министер, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

5258. 
Врз основа на член 64, a во врска со член 3 и член 

65 од Законот за воздухопловство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 

24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), директорот 

на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКИ, ПРОЦЕДУРИ И МИНИМУМ УС-

ЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНО ПОЛЕТУВАЊЕ И СЛЕТУ-

ВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат постапките, 

процедурите и минимум условите за безбедно полету-

вање и слетување на воздухопловите на аеродромите 

во Република Македонија кои се наменети за цивилен 

воздушен сообраќај. 

  

Член 2 

Во смисла на овој правилник поимот “Планински 

терен” претставува област над 1850 метри надморска 

височина. 

 

Член  3 

Процедурите за безбедно полетување и слетување 

на воздухопловите се изготвуваат согласно документот 

на ICAO Doc. 8168 ОPS/611, Процедури за воздухоп-

ловна навигација - Операции на воздухоплови 

(Procedures for Air Navigation Services-Aircraft 

Operations - PANS-OPS), кој се смета за прифатен и се 

применува.  

 

Член 4 

При изработката на стандардните инструментални 

процедури за безбедно полетување и слетување на воз-

духопловите покрај ICAO документот од член 3 на овој 

правилник, се користат и следните пропратни докумен-

ти кои се прифатени и се применуваат: 

а) ICAO Doc. 9371-AN/912/2, Прирачник со модели 

на процедури за Holding, Reversal и Racetrack (Template 

Manual for Holding, Reversal and Racetrack Procedures); 

б) ICAO Doc. 9274-AN/904,  Модел за ризик од су-

дир (Collision Risk Model (CRM)); 

в) ICAO Doc. 9368, Прирачник за изработување на 

процедури за летање по инструменти (Instrument Flight 

Procedures Construction Manual); 

г) ICAO Doc. 9881, Упатство за електронско чување 

на податоци за терен и препреки и  аеродромско мапи-

рање (Guidelines for Electronic Terrain, Obstacle and 

Aerodrome Mapping); 

д) ICAO Doc. 9674-AN/946, Прирачник за светски 

геодетски систем 1984 (World Geodetic System 1984 

(WGS-84) Manual); 

ѓ) EUROCONTROL NAV.ET.ST10, Прирачник за 

изработување на процедури за процедури за завршно 

слетување за просторна навигација (Guidance Material 

for the Design of Terminal Procedures for Area 

Navigation); 

е) ICAO Doc. 9906- AN/472, Прирачник за обезбе-
дување на квалитет за изработка на процедури за лета-
ње (Quality assurance Manual for Flight Procedure 
Design, Volumes 1, 2, 3, 5, 6); 

ж) ICAO Doc. 9365, Прирачник за операции во се-
какви временски услови (All Weather Operations 
Manual); 

з) ICAO Doc. 9613, Прирачник за навигација врз ос-
нова на ефикасност, Дел 1 и 2 (Performance Based 
Navigation Manual volume 1 and 2); 

ѕ) ICAO Doc. 9573,  RNAV Операции (RNAV 
Operations); 

и) ICAO Doc. 8697, Прирачник за изготвување на 
воздухопловни карти (Aeronautical Chart Manual); 

ј) ICAO Annex 4, Воздухопловни карти 
(Aeronautical Charts); 

к) ICAO Annex 5, Единици за мерење (Units of 
Measurement); 

л) ICAO Annex 6, Операции со воздухоплов 
(Aircraft Operations); 

љ) ICAO Annex 11, Услуги на контрола на летање 
(Air Traffic Services); 

м) ICAO Annex 14, volume I, Аеродроми 
(Aerodromes); 

н) ICAO Annex 14, volume II, Хелидроми 
(Heliports); 

њ) ICAO Annex 15, Услуги на воздухопловно ин-
формирање (Aeronautical Information Services); 

o) EUROCONTROL Спецификации за потеклото на 
воздухопловните податоци, Дел 1 и 2 (Specification for 
the Origination of Aeronautical Data Volume 1 & 2 
(EUROCONTROL-SPEC-154)) и 

п) ICAO Doc. 9905, Прирачник за изготвување на 
процедури (Procedures design manual). 

 
Член 5 

(1) Дезигнираниот давател на услуги за воздухоп-
ловна навигација на територијата на Република Маке-
донија, врз основа на документите од членовите 3 и 4 
на овој правилник, изработува стандардни процедури 
за безбедно полетување и слетување на воздухоплови-
те на аеродромите кои се наменети за цивилен возду-
шен сообраќај. 

(2) Доколку одредена стандардна процедура за без-
бедно полетување и слетување не може да се примени, 
дезигнираниот давател на услуги за воздухопловна на-
вигација, на барање на корисниците на аеродромот, 
операторот на аеродромот или по сопствена иниција-
тива, изготвува нестандарднa процедурa за безбедно 
полетување и слетување на воздухопловите со соодвет-
на примена на документите од членовите 3 и 4 на овој 
правилник. 

 
Член 6 

(1) Агенцијата врши проверка на методологијата и 
применетите стандарди по кои е изготвена предложе-
ната стандардна, односно нестандардна процедура за 
безбедно полетување и слетување. 

(2) Доколку со проверката од став (1) на овој член 
Агенцијата утврди дека одредена стандардана процеду-
ра за безбедно полетување и слетување на воздухопло-
вите е изготвена  согласно документите од членовите 3 
и 4 на овој правилник, донесува решение за одобрува-
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ње на процедурата, со кое го задолжува давателот на 
услуги на возухопловна навигација процедурата да ја 
објави во Зборникот на воздухоповни информации. 

(3) Доколку со проверката од став (1) на овој член 
Агенцијата утврди дека одредена нестандардана проце-
дура за полетување и слетување на воздухопловите е 
безбедна и оправадана, донесува решение за одобрува-
ње на процедурата, со кое го задолжува давателот на 
услуги на возухопловна навигација процедурата да ја 

објави во Зборникот на воздухоповни информации. 
(4) Доколку Агенцијата утврди дека не се исполне-

ти критериумите од ставовите (2) и (3) на овој член, до-
несува решение за одбивање на предложената стандар-
дна, односно нестандардна процедура. 

 
Член 7 

(1) Давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција врши задолжителни периодични проверки и вали-
дација на одобрените процедури за безбедно полетува-
ње и слетување на воздухопловите со цел да се утврди 
нивната континуирана усогласеност со критериумите 
содржани во документите од членовите 3, 4 и 8 на овој 
правилник, да се потврди соодветното надвишување на 

препреките, како и тоа дали процедурите ги задоволу-
ваат барањата на корисниците. 

(2) Проверките од став (1) на овој член давателот на 
услуги на воздухопловна навигација ги врши најмалку 
на секои пет години. 

(3) Валидацијата на процедурите од став (1) на овој 

член, во однос на безбедното надвишување на препре-

ките, давателот на услуги на воздухопловна навигација 

ја врши еднаш годишно по добивање на податоците од 

годишните геодетски мерења на препреките согласно 

Правилникот за начинот на користење, држување и 

контролирање на површините за маневрирање, плат-

формите, објектите, инсталациите, уредите и опремата 

на аеродромот. 

 

Член 8 

(1) Минималните вредности на аеродромските опе-

ративни минимуми (минимум услови за безбедно поле-

тување и слетување на воздухоплови) и методот за 

нивно пресметување  се пропишани во Subpart  Е на ЕУ 

Регулативата 3922/91 изменета со ЕУ Регулативите 

2176/96, 169/1999, 2871/2000, 1592/2002, 1899/2006, 

1900/2006, 8/2008 и 859/2008 кои се преземени соглас-

но Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основа-

ње на Европска заедничка воздухопловна област 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 

и 98/09), која се прифаќа и директно се применува и во 

JAR-OPS 3 Subpart E. 

(2) Оперативните минимуми се изразуваат во: 

- MDA/H (Minimum Descent Altitude/Height) - мини-

мална апсолутна/релативна висина на снижување; 

- RVR/VIS (Runway Visual Range/Visibility) - видли-

вост по должина на пистата/Видливост и 

- Ceiling (Height of Cloud Base) - база на облаци. 

(3) Домашните оператори на воздухоплови ги опре-

делуваат аеродромските оперативните минимуми од 

став (2) на овој член  за секој тип на воздухоплов, пис-

та и приод за секој аеродром на кој планираат да опе-

рират врз основа на метод прифaтлив за Агенцијата. 

Член 9 
(1) Во случај кога процедурата за безбедно полету-

вање и слетување на воздухопловите или дел од проце-
дурата навлегува во планински терен, минималната ви-
сина за надвишување на препреките (MOC) се утврду-
ва согласно вредностите утврдени во ICAO Doc. 8168 
ОPS/611, Процедури за воздухопловна навигација - 

Операции на воздухоплови (Procedures for Air 
Navigation Services-Aircraft Operations - PANS-OPS), 
под услов надморската височина да изнесува најмногу 
1850 метри. 

(2) Во случај кога процедурата за безбедно полету-
вање и слетување на воздухопловите или дел од проце-
дурата навлегува во планински терен, а надморската 

височина е над 1850 метри,  минималната висина за 
надвишување на препреките (MOC) се зголемува, и 
тоа: 

1. За воздухопловни рути и STAR (Standard Arrival 
Routes)  

- за 50 % кога надморската височина изнесува од 
1851 до 2350 метри и 

– за 100% кога надморската височина изнесува по-
веќе од 2351 метри.  

2. За  SID (Standard Instrument Departure) и  IAP 
(Instrument Approach)  

- за 25 % кога надморската височина изнесува од 
1851 до 2350 метри и – за 50% кога надморската висо-
чина изнесува повеќе од 2351 метри. 

 
Член 10 

(1) За секој аеродром во Република Македонија во 
Зборникот на воздухопловни информации се објавува-
ат податоци за:  

- OCA/H (Obstacle Clearance Altitude/Height) - апсо-
лутна релативна висина на надвисување на препреките; 

- димензии и карактеристики на пистите; 
- информации за визуелните и електронските нави-

гациони средства; 
- информации за препреките; 
- средствата за одредување и известување на метео-

ролошките услови и 
- други податоци. 
(2) Операторите на воздухоплов ги определуваат 

оперативните минимуми од член 8 став (2) на овој пра-

вилник, за секој тип на воздухоплов, писта и приод врз 
основа на податоците од став (1) на овој член. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за постапки, проце-
дури и минимум услови за безбедно полетување и сле-

тување на воздухопловите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 43/09). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

мај 2016 година. 
 

Бр. 10-1008/3 Директор на Агенција 
26 октомври 2015 година за цивилно воздухопловство, 

Скопје м–р Горан Јандреоски,мба. с.р. 
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5259. 
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), директорот на Агенција-
та за цивилно воздухопловство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И 

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВ-

РИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛА-

ЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И  ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ 
 

ДЕЛ 1: ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишува начинот на кој 

операторот на аеродромот (во понатамошниот текст 
оператор) ги користи, одржува и контролира површи-
ните за маневрирање (полетно-слетна патека и други 
патеки на аеродромот) и платформите (во понатамош-
ниот текст – оперативни површини), објектите, инста-
лациите, уредите и опремата на аеродромот кои овоз-
можуваат безбедно полетување, слетување и престој на 

воздухоплови, како и прифат и отпрема на воздухоп-
лови, патници и стока. 

(2) Одредбите на овој правилник се примeнуваат и 
за спортски аеродроми и аеродроми за сопствени пот-
реби, во обем и содржина соодветно на физичките ка-
рактеристики на аеродромите и услугите кои ги обезбе-
дува операторот на аеродромот.  

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. “сув снег” е снег кој може да се издува и кој се 
распаѓа после обид за создавање на снежна топка и чи-
ја волуменска маса изнесува приближно 0.35кг/дм3; 

2. “влажен снег” е снег кој се соединува при стега-

ње со рака, од кој може да се направи снежна топка и 
чија волуменска маса изнесува приближно од 0.35 до 
0.50кг/дм3; 

3. “збиен снег”, односно лед, е снег кој е збиен во 
цврска маса која веќе не може да се збива и менува об-
лик а која се крши во парчиња при подигнување и чија 
волуменска маса изнесува приближно 0.50 и повеќе 

кг/дм3; 
4. “соспа” (snow bank) е нанос од снег во близина на 

ивица на полетно-слетна патека, патека за возење или 
платформа; 

5. “лапавица” е вода заситена со снег кој се рас-
плускува при газење и чија волуменска маса изнесува 
приближно од 0.50 до 0.30кг/дм3; 

6. “влажна површина за движење на воздухоплови” 
е површина чија боја е променета поради влажност;  

7. “мокра површина за движење на воздухоплови” е 
површина натопена со вода но без видлив слој на вода;  

8. “барички вода” е вода која се задржува или се 
задржала во вдлабнатини; 

9. “воден слој” е видлив воден слој со кој е прекри-

ена површината за движење на воздухоплови. 
10. “пловен канал“ е полетно-слетна патека и пате-

ки за возење на аеродроми на водена површина. 

ДЕЛ 2: КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 3 
(1) Операторот треба да го користи аеродромот во 

согласност со процедурите кои се утврдени во прирач-
никот за аеродром.  

(2) Операторот на аеродромот треба да ги измени 
процедурите кои се дадени во прирачникот за аерод-
ром, во согласност со налогот на Агенцијата за цивил-
но воздухопловство (во натамошниот текст: АЦВ) со 
цел да се обезбеди безбедност на воздухопловот.        

 
Член 4 

Операторот на аеродромот треба да се координира 
со давателот на услуги на воздухопловна навигација со 
цел да се осигура дека соодветни услуги на контрола 
на летање се на располагање за да се осигура безбед-
носта на воздухопловот во воздушниот простор во рам-
ките на аеродромот. Координацијата треба да ги пок-
рие сите области кои се поврзани со безбедноста, како 
што се воздухопловно информативните услуги, услуги-
те на контрола на летање, метеоролошките услуги и 
обезбедувањето. 

 
Член 5 

(1) Операторот треба да воспостави систем за упра-
вување со безбедноста на аеродромот согласно ICAO 
Annex 19 на Конвенцијата за меѓународно цивилно 
воздухопловство (во понатамошниот текст: Чикашката 
конвенција) и ICAO Doc. 9859, со кој треба да се ут-
врди структурата на организацијата и должностите, од-
говорноста и надлежностите на надлежните во органи-
зационата структура, во поглед на обезбедување дека 
извршувањето на операциите е контролирано и истите 
да ги подобрува каде е тоа потребно. 

(2) Операторот треба да ги задолжи сите корисници 
на аеродромот, вклучувајќи ги и операторите на фик-
сната инфраструктура, агенциите за прифат и отпрема 
и останатите организации кои независно извршуваат 
активности на аеродромот во согласност со опслужува-
њето на летот и воздухопловот, да се усогласат со ус-
ловите утврдени од страна на операторот во однос на 
безбедноста на аеродромот. Операторот треба да го 
надгледува таквото усогласување. 

(3) Операторот треба да побара сите корисници на 
аеродромот, вклучувајќи ги операторите на фиксната 
инфраструктура, службите за прифат и отпрема и оста-
натите субјекти кои даваат било какви услуги на аерод-
ромот да соработуваат во програмата за промовирање 
на безбедноста, и безбедносно користење на аеродро-
мот, со итно информирање за какви било несреќи, 
инциденти, дефекти и грешки кои се однесуваат на без-
бедноста. 

 
Член 6 

(1) Операторот треба да го прегледа Зборникот на 
воздухопловни информации (во понатамошниот текст: 
AIP-oт), дополненијата и амандманите на AIP-oт, из-
вестувањето за летачкиот персонал (НОТАМ), и возду-
хопловните информативни циркулари, издадени од 
службата за воздухопловни информации (АИС), по 
прием на истите и веднаш по таквиот преглед треба да 
ја извести службата за сите неточни информации кои 
ги содржат во себе, а кои се однесуваат на аеродромот.  
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(2) Операторот треба писмено да ги извести давате-
лот на услуги на воздухопловна навигација и АЦВ, нај-
малку 42 дена пред да влезат на сила какви било про-
мени на аеродромските објекти или опрема или нивото 
на услуги на аеродромот кој што претходно бил плани-
ран и кои што можат да влијаат на прецизноста на ин-
формацијата содржана во која било публикација на 
службата за воздухопловни информации (АИС). 

(3) Операторот треба писмено да ги извести давате-
лот на услуги на воздухопловна навигација и АЦВ, за 
какви било промени кои се од оперативно значење и 
кои се наведени во Appendix 4 на ICAO  Annex 15 на 
Чикашката конвенција најмалку 72 дена пред истите да 
влезат во сила. 

 (4) Операторот веднаш треба да достави на давате-
лот на услуги на воздухопловна навигација и на АЦВ 
известување за следните случки за кои има сознанија: 

1. Секаква проекција од предмет преку површината 
за ограничување на препреки кои се поврзани со аерод-
ромите; 

2. Постоење на какви било пречки или опасни усло-
ви кои влијаат врз воздухопловната безбедност на или 
во близина на аеродромот; 

3. Намалување во нивото на услуги на аеродромот 
дадени во секоја публикација на Зборникот на возду-
хопловни информации; 

4. Затворање на било кој дел од областа за движење 
на аеродромот; 

5. Секакви други услови кои можат да влијаат на 
безбедноста на аеродромот и за кои мерки на претпаз-
ливост се дозволени. 

(5) Кога не е изводливо за операторот да органи-
зира, контролата на летање и АЦВ да добијат известу-
вање за случувањата наведени во став (4) од овој член, 
операторот треба веднаш да даде известување дирекно 
на пилотите на кои можат да влијаат тие случувања. 

(6) Одредбите од овој член се однесуваат на аерод-
роми чии податоци се објавени во AIP. 

 
Член 7 

(1) Oператорот на аеродромот врши контрола, про-
верка и мерење на податоците за аеродромите и преп-
реките во зоните за геодетско мерење утврдени во Пог-
лавјата 5, 6, 7, 8 и 9 на Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник кои се во рамките на аеродромскиот 
периметер согласно стандардите и препорачаните 
практики дадени во додаток 5 на ICAO Annex 14 и 
ICAO Annex 15  на Чикашката конвенција. 

(2) Операторот на аеродромот може да го овласти 
давателот на услуги на воздухопловна навигација да ги 
врши контролата, проверката и мерењата од став (1) на 
овој член.  

(3) Давателот на услуги на водухопловна навигаци-
ја врши контрола, проверка и мерење на податоците за 
воздухопловните уреди, како и на податоците за аерод-
ромите и препреките во зоните за геодетско мерење ут-
врдени во Поглавјата 5, 6, 7, 8 и 9 на Прилог 2 на овој 
правилник кои се надвор од аеродромскиот периметер, 
како и надвор од рамнините за ограничување на преп-
реките, а согласно стандардите и препорачаните прак-
тики дадени во ICAO Annex 15 на Чикашката кон-
венција. 

(4) Мерењата на препреките од ставовите (1) и (2) 
на овој член се вршат согласно стандардите и препора-
чаните практики на ICAO Annex 15 на Чикашката кон-
венција, ICAO Doc. 9676 и Упатството за геодетски ме-
рења на аеродром дадено во Прилог 2 на овој правил-
ник.   

(5) Мерењата на препреките од ставовите (1) и (2) 
на овој член може да ги врши и друго правно или фи-
зичко лице по претходно добиено одобрение од страна 
на АЦВ.  

(6) Контролата на податоците од мерењата од ста-
вовите (1) и (2) на овој член се врши најмалку еднаш 
неделно, проверките се вршат еднаш годишно, а ком-
плетни мерења се вршат на секои пет години во соглас-
ност со ICAO Doc. 8168.  

(7) Операторот на аеродромот ги доставува подато-
ците од проверките и мерењата од став (1) и (2) на овој 
член до давателот на услуги на воздухопловна навига-
ција, по претходно добиено одобрение од страна на 
АЦВ.  

(8) Податоците од мерењата од став (1) и (2) на овој 
член, давателот на услуги на воздухопловна навигација 
ги доставува до АЦВ во облик и форма утврдена во 
Прилог Б на Прилог 2 на овој правилник пред нивното 
објавување во AIP. 

(9) Картите на аеродромот и картите на препреките 
ги изготвува давателот на услуги на воздухопловна на-
вигација, и истите ги објавува во Зборникот на возду-
хопловни информации по претходно добиено одобре-
ние од страна на АЦВ. 

(10) Одредбите од овој член се однесуваат на аерод-
роми чии податоци се објавени во AIP. 

 
Член 8 

Кога ниско летачки воздухоплов, на или во близина 
на аеродромот, или воздухоплов во движење се опасни 
за луѓето или за автомобилскиот сообраќај, операторот 
на аеродромот треба да постави известување за опас-
ност на секој јавен пат кој е во близина на областа за 
маневрирање или да го извести надлежниот орган кој е 
одговорен за поставување на известувања на јавниот 
пат каде што постои опасност, доколку таквиот јавен 
пат не е контролиран од операторот. 

 
Член 9 

(1) Ако на оперативните површини или уредите за 
вертикална сигнализација се предвидува чистење или 
други работи, операторот е должен најмалку 30 минути 
пред почетокот на работите да ја извести надлежната 
контрола на летање дека аеродромот ќе биде затворен, 
односно најмалку 30 минути пред завршување на рабо-
тите дека аеродромот повторно ќе биде отворен. 

(2) Аеродромот може и веднаш да се затвори докол-
ку има неочекувани појави како ненадејни и силни вр-
нежи, леден дожд, поплава, земјотрес, прекин на елек-
тронапојувањето заради оштетување на кабли и 
слично. 

 
Член 10 

(1) Операторот е должен редовно да ги следи мете-
оролошките извештаи за аеродромот од метеоролошка-
та служба за аеродромот. 

(2) Метеоролошката служба за аеродромот треба 
редовно да ги следи метеоролошките промени и за тоа 
веднаш да го известува операторот. 

 
Член 11 

(1) Операторот треба да ги отстрани од површината 
на аеродромот секое возило или друга препрека кои 
можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сооб-
раќај на аеродромот. 
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(2) Операторот треба да ги отстрани од површината 
на аеродромот секој неисправен воздухоплов во сог-
ласност со стандардите и препораките на ICAO Doc. 
9137 Airport Services Manual, дел 5. 

 
Член 12 

При користењето на аеродромот, операторот се 
придржува на ICAO Doc.9082- Polices on charges for 
Airports and air navigation services и препораките на 
ICAO Doc. 9562- Airport Economics Manual.  

 
ДЕЛ 3  ОДРЖУВАЊЕ 

 
Член 13 

(1) Одржувањето на објектите, инсталациите, уре-
дите и опремата на аеродром, доколку не е поинаку на-
ведено во овој правилник, се врши на начин пропишан 
со овој правилник, согласно упатствата на производи-
телот на уредите и опремата и согласно стандардите и 
препорачаните практики во ICAO Annex 14 на Чикаш-
ката конвенција, Глава 10 .  

(2) Одржувањето на системите за снабдување на ае-
родромот со електрична енергија се врши согласно 
стандардите и препорачаните практики во ICAO Annex 
14 на Чикашката конвенција, Глава 8.   

(3) Вклучувањето на резервното снабдување со 
електрична енергија за одделни системи на аеродромот 
се врши согласно стандардите и препорачаните практи-
ки во ICAO Annex 14 на Чикашката конвенција, Глава 
8 точка 8.1. 

 
Член 14 

(1) Операторот на аеродромот треба да обезбеди со-
одветно и ефикасно одржување на аеродромските об-
јекти.  

(2) Во зависност од видот и обемот, одржувањето 
може да биде тековно или инвестиционо. 

(3) Тековното одржување опфаќа работи од помал 
обем, а особено вршење на прегледи, превземање на 
превентивни мерки, поправки, чистење и слични рабо-
ти на објектите, инсталациите, уредите и опремата на 
аеродромот. 

(4) Тековното одржување се врши врз основа на ва-
жечката документација за изведената состојба на објек-
тите и техничката документација за уредите, опремата 
и инсталациите. 

(5) Инвестиционото одржување опфаќа поголеми 
интервенции и реконструкции со кои се обезбедува 
трајност и сигурност, но без промена на основните тех-
нички карактеристики на објектите, инсталациите, уре-
дите и опремата на аеродром. 

(6) Инвестиционото одржување се врши во случај 
на потреба утврдена врз основа на претходно изработе-
на техничка документација. 

(7) За извршеното инвестиционо одржување се во-
ди соодветна документација која операторот треба да 
ја чува се додека предметот на инвестриционо одржу-
вање е во употреба. 

 
Член 15 

(1) Со цел обезбедување на соодветно и ефикасно 
одржување на аеродромските објекти, операторот на 
аеродромот вработува доволен број на квалификуван и 
стручен персонал.  

(2) Операторот на аеродромот изготвува и обезбе-
дува спроведување на програмата за стручно оспособу-
вање на персоналот од став (1) на овој член, одобрена 
од АЦВ.  

Член 16 
(1) Операторот на аеродромот – воздухопловно 

пристаниште треба да постави безбедносна ограда на 
контролираниот дел на аеродромот (Air side) со висо-
чина од 240 сантиметри, со цел спречување од упад на 
луѓе и животни. 

(2) Безбедносната ограда од став (1) на овој член на 
аеродромите на водена површина се поставува на прос-
торот кој аеродромот на водена површина го зафаќа на 
копно. 

(3) Оградата од став (1) на овој член може да биде 
осветлена или опремена со камери за набљудување, 
согласно потребите и местата утврдени во претходно 
одобрениот елаборат и процедура изготвени од страна 
на операторот на аеродромот.   

 
Член 17 

Операторот на аеродромот – воздухопловно приста-
ниште изработува Програма за безбедност и заштита 
од неовластен пристап на полетно-слетната патека и 
патеките за возење на аеродромот во согласност со 
ICAO Annex 14 на Чикашката конвенција.   

 
Член 18 

(1) Во рамките на тековното одржување на опера-
тивните површини на аеродромот на копнена површи-
на операторот треба веднаш да ги отстрани сите недос-
татоци констатирани со прегледите и ги изврши сите 
потребни поправки но не ограничувајќи се на: 

1. Поправки на помали оштетувања на површината 
и оштетувања долж спојниците и на аглите на плочите 
на бетонски коловоз; 

2. Обработка и санација со заливање на пукнатини 
во завршниот слој на коловозите; 

3. Обновување на бојата на ознаките од хоризонтал-
ната сигнализација кога нивната воочливост се намали 
најмногу за 30%; 

4. Косење на тревата на сите површини во основна-
та патека на аеродромот со одржување на нејзината ви-
сина до најмногу 30 сантиметри, односно до најмногу 
15 сантиметри на тревнати оперативни површини, од-
носно висината на тревата да овозможува видливост на 
сите светла и ознаки на аеродромот од воздухоплов 
при слетување, полетување и движење по оперативни-
те површини; 

5. Доколку на тревнатите површини се појават кр-
тичници истите треба веднаш да се поравнат и затре-
ват; 

6. Замена на дотраени кабли и замена на неисправ-
ните светилки од системот за светлосна сигнализација 
на аеродромот; 

7. Поправки на оштетувањата на аеродромската 
заштитна ограда како и перманентно чистење на тере-
нот од двете страни на оградата, од трева, жбунови и 
дрвја; 

8. Одржување и поправки на риголите, шахтите и 
каналите за одвод на атмосферски води и санитарните 
отпадни води на целиот комплекс на аеродромот, и 

9. Чистење на сите оперативни површини од смет, 
наноси од масла и мазива како и чистење на наслагите 
од гуми на полетно-слетната патека (ПСП). 

(2) На оперативните површини на аеродромот на 
водена површина операторот треба веднаш да ги от-
страни сите надворешни предмети, отпадоци или смет 
кои можат да го оштетат воздухопловот. 
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Член 19 
(1) За одржување на аеродромот – воздухопловно 

пристаниште, операторот изготвува годишен план  за  
тековно и инвестиционо одржување, одобрен од АЦВ. 

(2) Планот за одржување од став (1) на овој член се 
изготвува за период од една година со посебен приказ 
на деловите за летен и за зимски период. Планот за од-
ржување се изготвува најдоцна до крајот на Ноември 
во тековната година за наредната година. 

(3) Планот за одржување во зимскиот период пок-
рај тековното и инвестиционо одржување ги опфаќа и 
активностите на службата за одржување на аеродромот 
во зимски услови во поглед на чистење на оперативни-
те површини од снег, со посебен осврт на превентивни-
те мерки. 

 
Член 20 

(1) Попречните и подолжните нагиби на оператив-
ните површини треба да се одржуваат согласно стан-
дардите и препорачаните практики од ICAO Annex 14 
на Чикашката конвенција. 

(2) На површините на ПСП не треба да има дефор-
мации поголеми од три сантиметри мерено на 45 метри 
во подолжен правец. 

(3) На ниту еден дел од површината на ПСП и тн. 
брзоизлезни патеки за возење (ПВ), не треба да има не-
рамнини поголеми од 1.25 сантиметри во вид на испак-
натини без остри ивици, односно поголеми од три ми-
лиметри во форма на вдлабнатини без остри ивици во 
кои може да се задржува вода, мерено со равналка со 
должина од три метри во сите правци. 

(4) На ниту еден дел од површините на ПВ и плат-
формите не треба да има нерамнини од три сантиметри 
во форма на вдлабнатини без остри ивици во кои може 
да се задржува вода, мерено со равналка со должина од 
три метри во сите правци. 

(5) По исклучок од одредбата на став (4) на овој 
член нерамнините можат да бидат и поголеми во по-
пречен правец на движење на воздухопловот (подолж-
ни нерамнини) само доколку заради карактеристиките 
на одводнувањето на површините, во истите нема 
опасност од задржување на вода или се изградени ри-
голи или канали за одвод на атмосферските води кои 
не може да доведат до оштетување на воздухопловите. 

(6) На стабилизирани површини за движење на воз-
духоплови (без коловозна конструкција) не треба да 
има нерамнини поголеми од три сантиметри мерено со 
равналка со должина од три метри во сите правци. 

(7) На тревнати оперативни површини не треба да 
има нерамнини поголеми од пет сантиметри мерено со 
равналка со должина од три метри во сите правци. 

(8) Најголемата дозволена висина на бранови на 
пловните канали не треба да е поголема од дозволените 
карактеристики на воздухопловот за кој е проектиран 
аеродромот на водена површина. 

 
Член 21 

Во период на поволни временски услови операто-
рот треба да ги планира и извршува следните работи од 
поголем обем (инвестиционо одржување) предвидени 
со годишниот план за одржување, но не ограничувајќи 
се на: 

1. Поправка, замена или појачување на дотраени 
места на коловозите на оперативните површини; 

2. Заштита на завршниот слој на асфалтните коло-
возни конструкции од испостување на битуменското 
врзно средство; 

3. Зголемување на рапавоста на површината на ко-
ловозите заради зголемување на условите за кочење, 
односно коефициентот на триење; 

4. Замена на филтерскиот материјал во дренажните 
канали; 

5. Отстранување на дрвја и жбунови кои ја проби-
ваат декларираната површина за ограничување на 
препреки на аеродромот, и 

6. Проверка на равноста и носивоста на коловозните 
конструкции на оперативните површини на аеродромот. 

 
Член 22 

Операторот треба на аеродромот, додека е отворен за 
сообраќај, да обезбеди присуство на овластено лице за 
одржување на системот за вертикална сигнализација. 

 
Член 23 

За сите елементи на вертикалната сигнализација и 
другото осветлување на аеродромот операторот треба 
да обезбеди соодветна и доволна количина на резервни 
делови за вградената опрема согласно искуствените по-
казатели и стандардите и препораките од производите-
лот на опремата, а со цел овозможување на итни 
поправки и замена на неисправни делови на системот. 

 
Член 24 

(1) На оперативните површини не треба да има би-
ло какви надворешен предмети, отпадоци или смет 
(парчиња и агрегат од коловозот, остатоци на песок и 
чакал, остатоци од трева, птици, животни и сл.) кои мо-
жат да го оштетат воздухопловот. 

(2) Наслагите од масло, мазиво, гума и слично тре-
ба да се отстранат од коловозите на оперативните пов-
ршини со цел обезбедување на потребниот коефициент 
на кочење. 

(3) На аеродромите на водена површина не треба да 
има било какви слободни пловни предмети кои би мо-
желе да предизвикаат штета на воздухопловот или да 
го попречат одвивањето на воздушниот сообраќај. 

(4) На аеродромите со тревнати коловози на опера-
тивните површини не треба да има било какви пред-
мети, смет, стара трева, кртичници и друго, а што може 
да го попречат одвивањето на воздушниот сообраќај 
или да го оштетат воздухопловот.  

 
Член 25 

(1) Заштитните појаси на оперативните површини 
треба да се одржуваат на начин да спречат било каква 
можност за всисување на отпадоци, смет, агрегат или ос-
татоци од трева или сл. од моторите на воздухопловот. 

(2) Заштитниот појас од став (1) на овој член е со 
димензии според класата и категоријата на аеродромот 
согласно стандардите и препорачаните практики на 
ICAO Annex 14 на Чикашката конвенција и неговите 
додатоци. 

 
Член 26 

(1) Операторот треба пред влегување во сила на 
зимскиот ред на летање, да обезбеди доволна количина 
на средства и опрема за одледување односно средства 
за заштита од заледување на коловозите на оператив-
ните површини на аеродромот согласно декларираната 
категорија на аеродромот. 
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(2) Средствата од став (1) на овој член треба да се 
одобрени од аспект на  нивната еколошка исправност. 

 
Член 27 

(1) Операторот изготвува посебен план за чистење 
на снег, лед, лапавица и слана во зимски услови со 
разработени приоритети, начин и постапки на чистење, 
состав на тимот, работно време и дежурства, механиза-
ција и средства, одобрен од АЦВ. 

(2) При изготвувањето на планот од став (1) на овој 
член и при извршување на работите на чистење опера-
торот треба да се придржува и кон стандардите и 
препорачаните практики дадени во ICAO Doc. 9137- 
Airport Service Manual. 

 
Член 28 

(1) Атмосферските талози од оперативните површи-
ни (вклучително и стабилизирани и тревнати пов-
ршини) се чистат од атмосферски талози така да не се 
оштетуваат површините. 

(2) Чистењето на атмосферски талози на ПСП со 2-
ра и 3-та категорија за прецизно слетување е задолжи-
телно и постојано, а на останатите оперативни површи-
ни започнува веднаш штом талогот достигне најмногу 
15мм за лапавица; 20мм за влажен снег и 50мм за сув 
снег. Чистењето на снегот може да отпочне и порано 
доколку условите за кочење се лоши согласно член 45,  
табела 2, код 1 на овој правилник. 

 
Член 29 

(1) Опремата за чистење на снег, лед, лапавица и 
слана треба да биде технички исправна пред почетокот 
на зимската сезона, односно пред почетокот на зимски-
от ред на летање, а состојбата на истата да биде објаве-
на во AIP.  

(2) Операторот треба најдоцна до 1-ви Ноември во 
тековната година да изврши преглед на зимската опре-
ма со цел утврдување на исправноста и извршување на 
обука на лицата кои ќе ракуваат со опремата. 

(3) Операторот треба пред почетокот на зимската 
сезона, односно пред почетокот на зимскиот ред на ле-
тање да постави соодветни ознаки за обележување на 
оперативните површини во зимски услови. 

 
Член 30 

(1) Висината на снежниот покривач на површините 
во заштитниот појас на ПСП и ПВ треба да обезбеди 
сигурно надвисување од страна на крилата на возду-
хопловот и да оневозможи всисување на снег или лед 
од страна на моторите на воздухопловот и во случај ко-
га надворешното тркало на стојниот трап на воздухоп-
ловот се движи по ивицата на ПСП или ПВ. 

(2) За ПСП и ПВ на аеродроми со кодна ознака Д и 
Е според ICAO, Annex 14 на Чикашката конвенција, 
максималната висина на снежниот покривач не треба 
да биде повеќе од: нула сантиметри на ивицата, 30 сан-
тиметри на 1.5 метри од ивицата, до еден метар на 15 
метри од ивицата, до 1.5 метри на 20 метри од ивицата 
и до три метри на 25 метри од ивицата на коловозот. 

(3) За ПСП и ПВ на аеродроми со кодна ознака Ц 
според ICAO, Annex 14 на Чикашката конвенција, мак-
сималната висина на снежниот покривач не треба да 
биде повеќе од: нула сантиметри на ивицата, 20 санти-
метри на 1.5 метри од ивицата, до еден метар на десет 
метри од ивицата, до 1.5 метри на 15 метри од ивицата 
и до три метри на 20 метри од ивицата на коловозот. 

Член 31 
(1) Снегот околу светлата и светлосните уреди и те-

ла на оперативните површини на аеродромот се чисти 
така да се обезбеди несметана воочливост на светлоста 
од воздухоплови при слетување, полетување и дви-
жење. 

(2) Кај светлата во ниво на терен снегот се чисти до 
50 сантиметри од светилката и со висина од десет сан-
тиметри, а кај надземните светла снегот треба да биде 
исчистен до 20 сантиметри испод светилката. 

(3) На растојанија поголеми од растојанијата опи-
шани во став (2) на овој член, снегот се чисти така да 
обезбедува исчистена рамнина со најмалку 4% нагиб. 

 
Член 32 

Возилата, опремата и уредите за чистење на снег на 
оперативните површини на аеродромот треба да имат 
вклучено ротациони светла со жолта боја за цело време 
на задржување на тие површини, а ракувачите цело 
време да се на непосредна радио-врска со раководите-
лот на екипата за чистење. 

 
Член 33 

(1) Чистењето на снег од оперативните површини 
на аеродромот во услови кога аеродромот е отворен за 
сообраќај може да отпочне по добивањето на одобре-
ние од надлежната контрола на летање. 

(2) Ако чистењето на снегот се врши во време на 
затвореност на аеродромот за сообраќај чистењето мо-
же да се извршува и без одобрението од став (1) на овој 
член. 

 
Член 34 

(1) Раководителот на екипата за чистење на снег од 
оперативните површини на аеродромот треба да биде 
во постојана радио-врска со надлежната контрола на 
летање за цело време на чистење на снегот. 

(2) По завршување на чистењето раководителот од 
став (1) на овој член треба да изврши преглед на опера-
тивните површини и да ја извести контролата на летање 
дека површините се слободни за воздушен сообраќај. 

 
ДЕЛ 4: КОНТРОЛИРАЊЕ 

 
Член 35 

(1) Операторот на аеродромот – воздухопловно 
пристаниште треба да воспостави внатрешна контрола 
на системот за управување со безбедноста, вклучувајќи 
го и надзорот на објектите и опремата на аеродромот.  

(2) Операторот треба да обезбеди извештаите од 
проверките, вклучувајќи ги и извештаите за објектите, 
услугите и опремата на аеродромот да се подготвени 
од соодветни квалификувани експерти за безбедност.  

 
Член 36 

(1) Површините за маневрирање, платформите, об-
јектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродро-
мот операторот ги контролира со вршење на прегледи 
кои можат да бидат редовни и вонредни. 

(2) Операторот води документација за извршените 
прегледи во форма на интерно пропишани обрасци, 
дневници, записници или извештаи кои ги чува во сво-
ја архива најмалку пет години. 
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Член 37 
(1) Редовен преглед на оперативните површини, 

инсталации и уреди за светлосна сигнализација се 
врши најмалку два пати дневно во време кое не го по-
пречува редовното одвивање на сообраќајот. 

(2) Првиот редовен преглед се врши пред првиот 
лет, односно пред отварањето на аеродромот за возду-

шен сообраќај во текот на денот. 
(3) Другиот редовен преглед се врши непосредно 

пред да настапи ноќта. 
(4) Редовен преглед од став (1) на овој член се врши 

и ако тоа го побара надлежната контрола на летање, 
или по барање на надлежниот воздухопловен инспек-
тор или кога операторот процени дека е потребно, од-

носно се посомнева во регуларната состојба на објек-
тите, опремата или инсталациите на аеродромот. 

 
Член 38 

Вонредни прегледи се вршат во пократки интерва-
ли не подолги од четири часа ако површините за дви-
жење на воздухоплови се покриени со снег, лед, лапа-
вица, слана, односно ако се случат следните промени: 

a) промена на коефициентот на кочење од најмалку 
0.05; 

б) промена на дебелината на слојот поголема од 
20мм за сув снег, поголема од 10мм за мокар снег и по-
голема од 5мм за лапавица; 

в) промена на расположивата должина или широчи-
на на полетно-слетната патека (ПСП) за 10% или по-

веќе; 
г) било која промена на видот на атмосферскиот та-

лог или површината која бара измени во деловите Ф и 
Т од извештајот (образец бр. 2); 

д) формирање на снежни наноси долж едната или 
двете страни на ПСП при што се променети висината и 
оддалеченоста од централната линија на ПСП; 

ѓ) било која промена на интензитетот или воочли-
вост на светлата на ПСП; 

е) промена на било кои други услови за кои од ис-
куство се знае дека се значајни. 

 
Член 39 

(1) Извештај за состојбата на оперативните површи-

ни и системот за вертикална сигнализација се изготву-
ва на Образец бр. 1 даден во Прилог  1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

(2) Извештај за состојбата на оперативните површи-
ни во зимски услови (SNOWTAM) се изготвува на 
Образец бр. 2 даден во Прилог 1 на овој правилник. 

(3) Операторот на аеродромот – воздухопловно 
пристаниште извештаите од став (1) и (2) на овој член 

ги доставува веднаш и без одлагање до надлежната 
контрола на летање на аеродромот.  

 
Член 40 

(1) Прегледите на ПСП се вршат по делови – еднак-
ви третини од должината, кои се обележуваат со брое-
ви 1/3, 2/3 и 3/3, со тоа што делот 1/3 е секогаш првата 

третина од правецот на слетување означен со помал 
број. 

(2) Прегледите на патеките за возење (ПВ) се врши 
по нивните абецедни ознаки почнувајќи од ознаката А 
(алфа). 

Член 41 

(1) Длабочината на атмосферските талози (снег и 

лапавица) се мери по целата должина на ПСП на три и 

десет метри од двете страни на осовината. 

(2) Растојанието помеѓу две мерни точки може да 

изнесува од најмалку 10% до најмногу 30% од вкупна-

та должина на ПСП, при што растојанијата од првите 

мерни точки до краевите на ПСП треба да изнесува 

приближно 5% од вкупната должина на ПСП. 

(3) Средната вредност на длабочината на атмосфер-

скиот талог се пресметува за секоја третина посебно. 

(4) Висината на атмосферскиот талог се мери и 

долж ивиците на ПСП и ПВ при што се утврдува најго-

лемата висина изразена во сантиметри и оддалеченоста 

од осовината на ПСП и ПВ изразена во метри. 

 

Член 42 

(1) Условите за кочење на ПСП се проверуваат со 

мерење на коефициентот на триење. 

(2) Условите за кочење на ПСП се проверуваат нај-

малку еднаш годишно. 

(3) Условите за кочење на ПСП се проверуваат и 

секогаш кога има услови за промена на коефициентот 

на триење како резултат на промена на текстурата на 

коловозот, кога има наслаги од гуми, наноси од масла, 

емулгација на прашина или пепел како и присуство на 

атмосферски талози. 

 

Член 43 

(1) Коефициентот на триење се мери долж две мер-

ни линии паралелни на осовината на ПСП на растоја-

ние од три до десет метри од двете страни на осовината 

на ПСП. 

(2) За секоја третина на ПСП се пресметува средна 

вредност на триењето, на начин согласно техничките и 

производни карактеристики на мерниот уред.  

(3) Коефициентот на триење се мери со уреди кои 

се предвидени според стандардите и препорачаните 

практики од ICAO Annex 14 на Чикашката конвенција, 

и кои се баждарени според упатствата на производите-

лот. 

(4) Мерењето се врши на начин и под услови опре-

делени од производителот на опремата, односно уре-

дот. 

 

Член 44 

(1) Условите на кочење на ПСП во летни услови се 

утврдуваат најмалку еднаш годишно кога коловозот на 

ПСП е покриен со вода или со уред кој симулира веш-

тачко влажнење со дебелина на воден слој од еден ми-

лиметар. 

(2) Условите на кочење на ПСП во летни услови се 

испитуваат со цел превземање на соодветни мерки за 

подобрување или одржување на коефициентот на три-

ење. 

(3) Граничните вредности на коефициентот на трие-

ње се одредуваат според следната табела: 
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(4) Вредностите во колона 6 и 7 од табела 1 од овој 

член се средни вредности за ПСП или нејзини делови. 
Доколку на делница од најмалку 100 метри се измерат 
вредности помали од вредностите во колона 7 операто-
рот на аеродромот е должен веднаш да превземе мерки 
за подобрување на условите за кочење, и да издаде по-
даток преку службата за итни информации (НОТАМ) 
во надлежната контрола на летање дека ПСП е лизгава 
кога е покриена со вода. 

(5) Покрај условите за кочење на површината на 
ПСП покриена со вода операторот е должен да даде 
описен податок за состојбата во средината на ПСП: 
влажна, мокра, барички, воден слој. 

(6) Детално упатство за начинот на мерење на кое-
фициентот на триење е дадено во дел 2 на Документот 
9137 на ICAO. 

  
Член 45 

Условите за кочење во зимски услови се прикажу-
ваат описно и со броеви (кодови) кои одговараат на ко-
ефициентот на триење според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 46 
(1) Ако при прегледот на оперативните површини 

се утврди дека има оштетувања како: луштење на зав-
ршниот слој на коловозот, пукнатини, деградација 
(распаѓање) на агрегат, деформации, нерамнини (ис-
пупчувања, вдлабнатини, пропаѓања и слично), смет 
или други предмети и доколку овие оштетувања се так-
ви да можат да ја загрозат безбедноста на воздушната 
пловидба, таквите површини се исклучуваат од упот-
реба. 

(2) Операторот оштетувањата од став (1) на овој 
член треба да ги впише во извештајот од извршениот 
преглед со опис на оштетувањето и дали истото може 
или не може да се толерира. 

 
Член 47 

Со прегледот на оперативните површини на аерод-
ромот се констатира и состојбата и исправноста на сис-
темот за обележување за користење на аеродромот во 
дневни и во ноќни услови. 

 
Член 48 

(1) Прегледите, контрола на исправноста, подесува-
ње и испитување на објектите, инсталациите, уредите, 
опремата и средствата на аеродромот се вршат дневно, 
неделно, месечно, тромесечно, шестомесечно и го-
дишно. 

(2) Податоците од извршениот дневен преглед од 
став (1) на овој член се впишуваат во Образец бр. 1 од 
Прилог 1 на овој правилник. 

(3) Податоците за прегледите и превземените рабо-
ти и активности на објектите, инсталациите, уредите, 
опремата и средствата на аеродромот се впишуваат во 
дневник за одржување. 

(4) Записите во дневникот за одржување од став (3) 
на овој член ги потпишува овластеното лице кое ги из-
вршило работите, а ги заверува одговорното лице на 
соодветната организациона единица на операторот. 

(5) Извештаите од прегледите и извршените мерења 
од став (1) на овој член се составен дел на дневникот за 
одржување. 

 
Член 49 

(1) Дневните прегледи се однесуваат, но не се огра-
ничуваат, на следните работи: 

1. Проверка на исправноста на приодните светла и 
светлата на оперативните површини (прегорени сија-
лици, извалкани или оштетени елементи, стакла, леќи, 
состојба после чистење на снег и  сл.) 

2. Проверка на далечинското вклучување, управу-
вање и промена на интензитот на светлосната сигнали-
зација на аеродромот и проверка на системите за кон-
стантно напојување. 

3. Проверка на сите системи за осветлување и обе-
лежување на препреки и средства за вклучување на 
звучни и светлосни сигнали во вонредни  случки. 

4. Визуелна проверка на состојбата на површината 
на коловозите на оперативните површините (оштету-
вања, чистоќа, луштење, испакнувања, депресии и сл.) 

(2) Неисправностите од извршените дневни прегле-
ди од став (1), точка 1 на овој член се отклонуваат вед-
наш, односно процентот на неисправни светла треба 
секогаш да биде во границите на дозволените вреднос-
ти според категоријата на аеродромот согласно стан-
дардите и препорачаните практики од ICAO Annex 14 
на Чикашката конвенција, Глава 10. 

 
Член 50 

Неделните прегледи се однесуваат, но не се ограни-
чуваат, на следните работи: 

1. Проверка на резервното напојување со електрич-
на енергија (пробна работа на агрегатите со контрола 
на напон, фреквенција и други параметри според про-
изводителот на опремата; контрола на времето на пок-
ренување на агрегатите и превземање на оптеретување-
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то согласно стандардите и препорачаните практики од 
ICAO Annex 14 на Чикашката конвенција, Глава 8 точ-
ка 8.1 ; стабилност на излезните карактеристики на ге-
нераторите и вибрации со претходно загревање на мо-
торите; проверка на сите системи за заштита, спојни 
елементи, количина на гориво и сл). 

2. Проверка на фукционирањето на системот за 
непрекинато напојување (УПС), доколку е вграден. 

3. Проверка со евентуално подесување на вертикал-
ниот агол на светлосниот сигнал на уредот ПАПИ од 
земја. 

 
Член 51 

Месечните прегледи се однесуваат, но не се ограни-
чуваат, на следните работи: 

1. Проверка на функционалноста на системот за ре-
гулација, сигнализација и далечинско управување на 
осветлувањето на оперативните површини. 

2. Проверка на работењето на системот за контрола 
на движење на воздухопловите и возилата по оператив-
ните површни, доколку е вграден. 

3. Општ преглед на системот за осветлување на ае-
родромот и регулаторите за константност на струјата. 

 
Член 52 

Шестмесечните прегледи се однесуваат, но не се 
ограничуваат, на следните работи: 

1. Мерење на отпорот на изолација за сите примар-
ни струјни кругови од системот за вертикална сигнали-
зација на аеродромот кој треба да биде најмалку 50 ме-
гаома. Минималниот отпор на изолација на каблите 
треба да биде пет мегаома. Во случај на опаѓање на от-
порите, мерењата да се вршат почесто со утврдување и 
отклонување на причините за опаѓање. Мерењата на 
отпорите на изолација смеат да ги вршат исклучиво ли-
ца обучени за мерења на висок напон со примена на си-
те мерки за заштита. 

2. Пресметките и мерењата од точка 1 на овој член 
се вршат согласно  ICAO Doc. 9157- Aerodrome Design 
Manual, дел 5. 

3. Проверка на подесеноста на вертикалниот агол 
на уредите ПАПИ од воздух, односно заедно со про-
верките на уредите за навигација (калибража на ILS). 

 
Член 53 

(1) Годишните прегледи се однесуваат, но не се ог-
раничуваат, на следните работи: 

1. Мерење на интензитетот на осветленост на прис-
танишната платформа при што просечната хоризонтал-
на и вертикална (на два метра над земјата) осветленост 
на стојното место на воздухопловот да не е испод 20 
лукса додека на останатите површини да не е испод де-
сет лукса. 

2. Преглед на сите шахти и пропусти на кабловска-
та канализација на аеродромот. 

3. Проверка на отпорот на заземјување во склад со 
важечките електротехнички прописи . 

4. Физичка проверка на арматурата на сите светла 
на оперативните површини и приодните светла на ае-
родромот. 

(2) Покрај годишните прегледи од став (1) на овој 
член, операторот треба најмалку еднаш годишно да 
врши преглед на исправноста на целокупната опрема 
на аеродромските служби согласно препораките на 
производителот. 

(3) За сите годишни прегледи операторот е должен 
да води документација која се чува во архивата најмал-
ку пет години. 

 
Член 54 

За спортските аеродроми и аеродроми за сопствени 

потреби прегледите на исправноста, подесување и ис-

питување на објектите, инсталациите, уредите, опрема-

та и средствата на аеродромот се вршат еднаш дневно, 

односно најмалку 30 минути пред првото користење на 

аеродормот во текот на денот, на Образецот бр. 4 – да-

ден во Прилог 1 на овој правилник. 

 

Член 55 

 Операторот на аеродром – воздухопловно приста-

ниште треба да врши контрола на присутноста на пти-

ци и да превзема мерки за намалување на нивно при-

саство согласно со ICAO Doc. 9137 Airport Services 

Manual, дел 3. 

 

Член 56 

Операторот на аеродромот – воздухопловно приста-

ниште треба да изготви план за намалување на присус-

твото на птици и животни на аеродромот како и за заш-

тита од упад на птици на аеродромот. 

 

Член 57 

(1) По секој инцидент со птици на аеродромот – 

воздухопловно пристаниште или воздухоплов, опера-

торот на аеродромот доставува извештај до АЦВ на 

Образец бр. 3 даден во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

(2) Извештаите од став (1) на овој член, АЦВ ги со-

бира, евидентира и доставува до ICAO.  

 

Член 58 

Одредбите од Дел 4 на овој правилник се примену-

ваат и на аеродроми на водена површина во обем и 

содржина соодветна на физичките карактеристики на  

аеродромот и услугите кои ги обезбедува операторот 

на аеродромот.  

 

ДЕЛ 5: ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ  

ОДРЕДБИ 

 

Член 59 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на корис-

тење, одржување и контролирање на површините за 

маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, 

уредите и опремата на аеродромот („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 151/07, 126/10, 149/12 и 

122/13). 

 

Член 60 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-1008/4 Директор на Агенција 

26 октомври 2015 година за цивилно воздухопловство, 

Скопје м-р Горан Јандреоски, мба, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5260. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 28 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија’’ 
брoj 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,151/14 и 33/15), 
на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе 
 

П Р А В И Л А  
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
(1) Со овие Правила за снабдување со електрична 

енергија (во понатамошниот текст: Правила) се уреду-
ваат општите услови и начинот на снабдување со елек-
трична енергија, како и меѓусебните права, обврски и 
одговорности на снабдувачите со електрична енергија 
(во понатамошниот текст: снабдувачи), потрошувачите 
на електрична енергија (во понатамошниот текст: пот-
рошувачи), операторот на електропреносниот систем и 
операторите на електродистрибутивните системи, а 
особено:  

1) условите, начинот и рокот на склучување на до-
говорот за снабдување со електрична енергија,  

2) начинот на отчитување, пресметка, фактурирање 
и наплата на испорачаната електрична енергија и услу-
гите за користење на електропреносната, односно елек-
тродистрибутивната мрежа,  

3) условите и начинот на обештетување на потро-
шувачот во случај на намалена испорака или прекин на 
испораката на електрична енергија, 

4) потрошувачите на кои не може да им се прекине 
испораката на електрична енергија и начинот на обез-
бедување на гаранции за намирување на трошоците за 
потрошената електрична енергија од страна на овие 
потрошувачи,  

5) начинот и постапката за промена на снабдувачот 
по избор на потрошувачот и правото на потрошувачот 
да го промени снабдувачот без надомест, 

6) информациите за квалитетот на испорачаната 
електрична енергија во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос и Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија, 

7) квалитетот на услугите што ги обезбедува снаб-
дувачот,  

8) минималните услови и начин за организациона 
поставеност и техничка опременост за обезбедување на 
комуникација со потрошувачите заради обезбедување 
на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбеду-
ва снабдувачот,  

9) начинот и постапките за комуникација и размена 
на информации помеѓу снабдувачот и операторите на 
соодветните системи заради обезбедување на пропиша-
ниот квалитет на електричната енергија и услугите што 
ги обезбедуваат операторите,  

10) условите и постапката за исклучување на потро-
шувачите од преносната односно дистрибутивната 
мрежа на која се приклучени, во случај кога потрошу-
вачите не ги исполнуваат обврските уврдени со закон, 
пропис и договор,  

11) начинот, формата и роковите за поднесување на 
извештаите кои што снабдувачот е должен да ги доста-
вува до Регулаторната комисија за енергетика,  

12) неопходните информации што снабдувачите се 
должни да им ги обезбедат на потрошувачите преку со-
одветните сметки, како и информациите што треба да 
бидат јавно достапни, а се од интерес за потрошувачи-
те и 

13) заштитата на потрошувачите. 
 

Примена на Правилата за снабдување  
со електрична енергија 

 
Член 2 

(1) Овие Правила се должни да ги применуваат 
снабдувачите, операторите на соодветните системи и 
потрошувачите што купуваат електрична енергија од 
снабдувачите. 

(2) Договорот за снабдување со електрична енерги-
ја (во понатамошниот текст: договор за снабдување) 
склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот треба да 
биде во согласност со Законот за енергетика, други за-
кони и овие Правила.  

(3) Кога одделни односи помеѓу потрошувачот и 
снабдувачот не се уредени со договорот за снабдување 
или кога одделни одредби од договорот за снабдување 
не се во согласност со овие Правила, во односите поме-
ѓу снабдувачот и потрошувачот ќе се применуваат со-
одветните одредби од овие Правила и други закони.  

 
Дефиниции 

 
Член 3 

(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во За-
конот за енергетика и соодветните мрежни правила се 
применуваат и во овие Правила. 

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

1) пресметковен период е временски период за кој 
се однесува пресметката за потрошената електрична 
енергија и моќност,  

2) оператор претставува оператор на системот на 
кој е приклучен потрошувачот: 

- оператор на електропреносниот систем (во пона-
тамошниот текст: ОЕПС), или  

- оператор на електродистрибутивниот систем (во 
понатамошниот текст: ОДС), 

3) заедничка потрошувачка е потрошувачка на 
електрична енергија и моќност наменета за повеќе пот-
рошувачи што се мери преку еден уред,  

4) стандардна крива на оптоварување претставува 
часовни коефициенти за активна моќност на потрошу-
вач или категорија потрошувачи за секој час во текот 
на 24 часа и се формира врз основа на просечната ак-
тивна моќност од мерени (историски) и/или пресмет-
ковни податоци за типичен работен ден, сабота и неде-
ла од одделните годишни времиња на дадено географ-
ско подрачје, 
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5) неоснован прекин се смета прекин кој настанал 
кога операторот без оправдана причина го запрел 
вршењето или нередовно ја вршел дејноста пренос, од-
носно дистрибуција на електрична енергија, и 

6) индиректен потрошувач е оној потрошувач кој се 
снабдува со електрична енергија и моќност преку 
постројките на друг потрошувач. 

7) виша сила се сите непредвидливи природни по-
јави, како и настани и околности кои се надвор од вли-
јанието на потрошувачите, снабдувачите и операторите 
и кои не можеле да ги предвидат и да ги спречат со 
примена на разумно прифатлив напор. 

 
II. ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ И ОПШТИ УСЛО-
ВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА МРЕЖАТА 

 
II.1 Договор за снабдување 

 
Услови за склучување на договор за снабдување 

 
Член 4 

(1) Потрошувачите имаат право слободно да го 
изберат снабдувачот согласно Законот за енергетика.  

(2) Потрошувачите кои ги исполнуваат условите за 
самостојно учество на пазарот на електрична енергија, 
утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија 
(во понатамошниот текст: Пазарни правила), можат да 
купуваат електрична енергија и од трговци со елек-
трична енергија.  

(3) На потрошувачите кои немаат договор за снаб-
дување, операторот на соодветниот систем ќе им ја 
прекине испораката на електрична енергија, во соглас-
ност со Законот за енергетика под услови и во постапка 
определени со овие Правила.  

(4) По исклучок на ставот (3), операторот на соод-
ветниот систем нема да им ја прекине испораката на 
електрична енергија на потрошувачите од категоријата 
домаќинства и мали потрошувачи кои немаат договор 
за снабдување и ќе ги упати да склучат договор за 
снабдување со снабдувачот во краен случај. 

(5) Во случај на индиректен потрошувач, снабдува-
чот врши пресметка и фактурирање за испорачаната 
електрична енергија и моќност врз основа на мерењата 
извршени од соодветните оператори на мрежата сог-
ласно Мрежните правила за пренос односно дистрибу-
ција на електрична енергија.  

(6) Во случај на заедничка потрошувачка во колек-
тивни згради и трговски центри (заедничко осветлу-
вање, скалила, ходници, лифтови, топлотни подста-
ници, хидрофори и слична потрошувачка за заеднички 
потреби), снабдувачот склучува договор за снабдување 
со електрична енергија, врши пресметка и фактурира-
ње на испорачаната електрична енергија и моќност на 
правниот субјект назначен како претставник на групата 
потрошувачи во еден градежен објект, во постапка сог-
ласно закон. 

(7) Во случаите кога електричната енергија и моќ-
ност се испорачува на повеќе потрошувачи, а се мери 
со еден мерен уред при што е технички невозможно да 
се оддели мерењето или пак да се утврди сопственикот 
на објектот, снабдувачот има право да склучи договор 
за снабдување со електрична енергија, да врши 
пресметка и фактурирање на испорачаната електрична 
енергија и моќност на секој потрошувач одделно врз 

основа на процентуална распределба на вкупно измере-
ната електрична енергија и моќност, за која претходно 
ќе се согласат сите потрошувачи. Доколку не е можно 
да се определи процентуалната распределба, на пример 
во случаите кога индиректниот потрошувач сака да се 
снабдува од друг снабдувач, индиректниот потрошувач 
треба има одделно мерење.  

(8) Индиректен потрошувач може да се снабдува со 
електрична енергија од снабдувач, при што операторот 
на дистрибутивниот систем на кој е приклучен дирек-
тниот потрошувач е должен да постави соодветна мер-
на опрема согласно соодветните мрежни правила за 
дистрибуција на електрична енергија, како и Правилата 
за пазар на електрична енергија, на трошок на индирек-
тниот потрошувач. Индиректниот потрошувач е дол-
жен да ги покрие и сите трошоци настанати кај опера-
торот на дистрибутивниот систем за раздвојување на 
мерењето, како и вградување на соодветната мерна оп-
рема.  

 
Информации кои што снабдувачот е должен да му 

ги обезбеди на потрошувачот 
 

Член 5 
(1) Пред склучувањето на договорот, снабдувачот е 

должен да му ги обезбеди на потрошувачот информа-
циите за условите и начинот на снабдување со елек-
трична енергија, а особено информациите што се одне-
суваат на: 

1) основните елементи и општите услови на догово-
рот за снабдување, или стандарден договор за секој тип 
потрошувач, начин и постапка за склучување на дого-
вор за снабдување, како и општите договорни обврски 
што произлегуваат од овие Правила,  

2) цената за електричната енергија по која снабду-
вачот би ја продавал електричната енергија, како и та-
рифите за мрежните услуги според категоријата на 
приклучното место определена од страна на операто-
рот, начинот на пресметка и наплата, како и начинот и 
постапката според кои податоците за потрошената и 
наплатената електрична енергија му стануваат достап-
ни на потрошувачот,  

3) поволностите во поглед на цените што му се дос-
тапни на потрошувачот и начинот на нивното оствару-
вање,  

4) параметрите за квалитет на услугите што ги обез-
бедува снабдувачот ,  

5) начинот и постапката за промена на снабдувачот; 
6) начинот и постапката за доставување на инфор-

мации до потрошувачите; 
7) телефонски броеви, адреса и пристап со средства 

за јавен превоз до корисничките центри преку средства 
за електронска комуникација на кои се обезбедува под-
дршка на потрошувачите; 

8) начинот и постапката за решавање и постапува-
ње по жалби и претставки од потрошувачите; 

9) претставување и застапување на интересите на 
потрошувачите пред операторите на соодветните сис-
теми како и пред органите на управување на снабдува-
чот.  

(2) Информациите од ставот (1) треба да бидат це-
лосни и да се прикажуваат навремено на јасен и нед-
восмислен начин кој нема да предизвикува забуна кај 
потрошувачот и нема да го доведе во заблуда при избо-
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рот да склучи договор за снабдување, или да го раски-
не или продолжи постоечкиот договор за снабдување. 
Снабдувачот е должен информациите од ставот (1), со 
исклучок на цените за електрична енергија, да ги има 
постојано објавени на својата веб страница. 

 
Обврски на снабдувачот во договорот  

за снабдување 
 

Член 6 
(1) Во договорот за снабдување со електрична енер-

гија задолжително треба да бидат содржани следниве 
обврски за снабдувачот: 

1) информирање на потрошувачите за намерата да 
се пристапи кон изменување на договорните услови, 
како и информирање за правото на потрошувачот да 
отстапи од договорот врз основа на информацијата за 
промена на договорните услови,  

2) информирање на потрошувачите за секоја проме-
на на крајната цена што ја плаќаат, настаната поради 
промена на тарифите,  

3) прецизно и недвосмислено презентирање на из-
мерените количини на електрична енергија во факту-
рата, на лесно разбирлив и достапен начин за потрошу-
вачот,  

4) изработка на фактури и нивно доставување до 
потрошувачите,  

5) водење и ажурирање на документација во врска 
со фактурирањето и наплатата на фактурите, или било 
која друга документација предвидена со овие Правила,  

6) обезбдување на достапност на службата запод-
дршка на потрошувачите со работно време кое што не 
ги принудува потрошувачите да отсуствуваат од свои-
те работни места заради остварување на своите права 
во однос на снабдувањето со електрична енергија,  

7) пристапност на потрошувачите до службата за 
заштита и поддршка преку средства за електронска ко-
муникација,  

8) постапување по барања, претставки и приговори 
од потрошувачите,  

9) обезбедување на транспарентни информации за 
цените и тарифите што се применуваат, како и за стан-
дардните услови и начин под кои може да се користат 
услугите на снабдување со електрична енергија, и 

10) обезбедување на избор на повеќе можни начини 
за плаќање, за кои што треба да бидат прикажани и 
трошоците на потрошувачот за спроведување на избра-
ниот начин на плаќање. 
 

Нечесни одредби во договорите за снабдување 
 

Член 7 
(1) Во договорот за снабдување не смеат да бидат 

содржани нечесни услови односно одредби со кои се 
предизвикува значителна нерамнотежа во правата и об-
врските на договорните страни, на штета на потрошу-
вачите.  

(2) Како нечесни одредби во договорот за снабдува-
ње ќе се сметаат особено одредбите со кои се овозмо-
жува: 

1) привремен прекин во снабдувањето или раскину-
вање на договорот за снабдување, доколку потрошува-
чот сторил повреда на одредбите на некој друг договор 
склучен со снабдувачот или со друштво поврзано со 
снабдувачот,  

2) одбегнување или ограничување на исполнување-
то на договорните услуги, на штета на потрошувачот, 

3) наплата на услуги кои снабдувачот ги нуди, а кои 
не се договорени или побарани од страна на потрошу-
вачот и. 

 
Основни права и обврски на потрошувачот  

во договорот за снабдување 
 

Член 8 
(1) Потрошувачот има право на:  
1) промена на снабдувачот, според што е можно по-

едноставна постапка и без трошоци за потрошувачот; 
2) лесно достапни, јасни, целосни и недвосмислени 

информации, особено за цената и потрошената елек-
трична енергија,  

3) разрешување на спорови по едноставни вонсуд-
ски постапки што не предизвикуваат неразумни тро-
шоци. 

(2) Потрошувачот е должен да се придржува кон 
обврските утврдени во Законот за енергетика, другите 
прописи и правила и договорот за снабдување, а осо-
бено:  

1) навремено и во целост да ги плаќа фактурите из-
дадени од снабдувачот,  

2) да не го попречува снабдувањето на други потро-
шувачи,  

3) да не го оштетува или на друг начин да го мани-
пулира броилото и  

4) да дозволи пристап на својот имот на овластени 
лица на операторите и/или на снабдувачот заради ос-
тварување на нивните права и обврски утврдени со За-
конот за енергетика, мрежните правила и овие Пра-
вила.  

 
Општи услови на договорот за снабдување 

 
Член 9 

(1) Снабдувачот е должен договорите за снабдува-
ње да ги изготвува врз основа на општите услови за 
снабдување, а кои особено треба да содржат: 

1) податоци за договорните страни,  
2) предмет на договорот, 
3) услугите што ги обезбедува снабдувачот и начин 

на нивно користење од страна на потрошувачот,  
4) количина и динамика на испораката на електрич-

на енергија,  
5) датум и време на отпочнување на снабдувањето,  
6) список на мерни места, дадени како прилог на 

договорот, како и начинот на измена на списокот без 
притоа да се менува договорот,  

7) адреса за доставување на фактурите, 
8) услови на плаќање, 
9) цена за електричната енергија,  
10) начин, рокови и постапка за меѓусебно инфор-

мирање за состојби и настани, како и промени кај дого-
ворните страни, кои што влијаат врз исполнувањето на 
договорните обврски,  

11) промени во начинот на исполнување на дого-
ворните обврски кои што не влијаат врз важењето на 
договорот (промена на начин на плаќање, промена на 
адреса за доставување на фактури, промена на бројот и 
местоположбата на мерните места), како и начинот, ро-
ковите и постапката за доставување на известувањата 
за промените,  
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12) времетраење на договорот, како и начин и усло-
ви за раскинување, или обновување на постојниот до-
говор,  

13) начин на постапување со приговорите на потро-
шувачите кој што треба да биде во интерес на потро-
шувачите и кој што треба да биде транспарентен, ед-
ноставен и да не предизвикува прекумерни трошоци за 
потрошувачот,  

14) начин и постапка за решавање на спорови, која 
што треба да биде спроведена чесно и без одлагања, ка-
ко и начин и постапка за надоместување на штетите 
и/или компензација на потрошувачите и 

15) казнена камата.  
(2) Снабдувачот е должен општите услови за снаб-

дување од ставот (1) да ги објави на својата веб стра-
ница. 

(3) Снабдувачот е должен да ги извести постојните 
потрошувачи за измените на општите услови од ставот 
(1) и да им понуди склучување на нов договор со изме-
нетите услови. 

 
II.2 Престанување на договорот за снабдување 

 
Член 10 

(1) Кога со договорот за снабдување е предвидено 
дека ќе престане со истекот на времето за кое е склу-
чен, снабдувачот е должен да го извести потрошувачот 
за тоа најмалку 60 дена пред денот на престанувањето 
на договорот. 

(2) Во известувањето од ставот (1), снабдувачот е 
должен да му укаже на потрошувачот на: 

1) датумот и часот на престанување на снабдување-
то со електрична енергија и последиците од престану-
вањето на договорот, 

2) износот на заостанатите неисплатени обврски на 
потрошувачот настанати од договорот за снабдување и 
можноста за нивно плаќање до и по моментот на прес-
танувањето на договорот,  

3) можноста за склучување на нов договор и начи-
нот и постапката за склучување на новиот договор, ка-
ко и поволностите на потрошувачот од склучувањето 
на нов договор, 

4) можноста за снабдување од снабдувач во краен 
случај, ако потрошувачот спаѓа во категоријата дома-
ќинства или мали потрошувачи, ако потрошувачот не 
искажал намера да го продолжи договорот со постојни-
от снабдувач ниту да склучи договор со нов снабдувач,  

5) можноста за престанување на испораката ако 
потрошувачот кој не спаѓа во категоријата дома-
ќинства или мали потрошувачи, не склучи нов договор 
со постојниот снабдувач ниту склучи договор со нов 
снабдувач, и 

6) начинот, постапката и роковите за произнесува-
ње на потрошувачот во врска со престанувањето на до-
говорот и склучување на нов договор. 

(3) Со договорот за снабдување може да се предви-
ди дека во случај кога потрошувачот во рок од 45 дена 
пред истекот на договорот не се произнесе дека има на-
мера да го прекине договорот или да склучи нов дого-
вор, а снабдувачот не го прекинал снабдувањето, ќе се 
смета дека договорот продолжил да се применува се до 
негово раскинување по барање на потрошувачот, за ист 
период за кој што бил склучен договорот чие што ва-
жење престанало. 

(4) Ако со договорот за снабдување не е предвидена 
постапката од ставот (3), а потрошувачот не го продол-
жил договорот за снабдување и не го известил снабду-
вачот дека склучил договор со друг снабдувач, постој-
ниот снабдувач е должен за тоа да го извести операто-
рот на соодветниот систем.  

(5) Ако потрошувачот од ставот (4) спаѓа во катего-
ријата домаќинства или мали потрошувачи, операторот 
ќе побара од снабдувачот во краен случај да го снабду-
ва потрошувачот.  

 
Член 11 

(1) Договорот за снабдување на правно лице прес-
танува во случај на ликвидација на потрошувачот.  

(2) Во случаите од ставот (1), снабдувачот ќе го 
раскине договорот за снабдување ако добие писмено 
известување од операторот дека сите места на испора-
ка од кои потрошувачот бил снабдуван се исклучени 
од мрежата.  

(3) По раскинувањето на договорот за снабдување, 
снабдувачот ќе побара од операторот да изврши отчи-
тување на броилото, ќе му ја достави фактурата на пот-
рошувачот и ќе му определи рок за плаќање.  

(4) Потрошувачот – правно лице е должен без одла-
гање да го извести снабдувачот кога врз него е отворе-
на постапка за стечај или ликвидација. 

(5) Снабдувачот ќе ги оствари своите права и об-
врски од договорот за снабдување во согласност со 
прописите со кои се уредува стечајот, односно ликви-
дацијата на правното лице. 

 
Член 12 

(1) Во случај на смрт на потрошувач – физичко 
лице, неговите законски наследници се должни во рок 
од 15 дена од настанатата смрт за тоа да го известат 
снабдувачот и да побараат:  

1) договорот за снабдување да престане, или  
2) обврските од договорот да ги преземе некој од 

законските наследници до завршувањето на оставин-
ската постапка, при што по правосилноста на оставин-
ското решение, наследникот ќе го извести снабдувачот 
за продолжување или за престанување на договорот.  

(2) Ако снабдувачот на друг начин дознае за наста-
натата смрт на потрошувачот, ќе ги извести законските 
наследници за постоењето на договорот за снабдување, 
за можноста за раскинување на договорот или за него-
во преземање од страна на некој од законските наслед-
ници, како и за достасаните неплатени обврски по тој 
договор.  

(3) Ако законските наследници на потрошувачот не 
го известат снабдувачот за настанатата смрт, или ако 
снабдувачот на друг начин не дознае за настанатата 
смрт, а снабдувачот не го прекинал снабдувањето со 
електрична енергија, ќе се смета дека договорот за 
снабдување не е раскинат, сѐ до неговото раскинување 
во согласност со одредбите од овие Правила, а об-
врските на потрошувачот од договорот за снабдување 
и договорот за користење на дистрибутивната мрежа 
ги преземаат законските наследници на потрошувачот. 

 
Член 13 

(1) Договорот за снабдување престанува во случај 
на одземање на лиценцата, стечај или ликвидација на 
снабдувачот. 
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(2) Снабдувачот е должен, во писмена форма, да го 
извести секој свој потрошувач за отварањето на поста-
пка за стечај односно за ликвидација, како и за отпоч-
нување на постапката за одземање на лиценцата од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика. Во из-
вестувањето снабдувачот е должен на потрошувачот да 
му укаже на можноста:  

1) веднаш да побара раскинување на договорот за 
снабдување, или  

2) да биде снабдуван до завршувањето на поста-
пката за стечај или ликвидација, односно постапката за 
одземање на лиценцата.  

(3) Во известувањето од ставот (1) снабдувачот за-

должително ќе му укаже на потрошувачот на можноста 
да биде снабдуван од снабдувачот во краен случај, до-
колку потрошувачот ги исполнува пропишаните ус-
лови. 

 
Член 14 

(1) Потрошувачот може да побара раскинување на 

договорот за снабдување пред истекот на времето за 
кое е склучен, со доставување на писмено барање до 
снабдувачот на образец чија што форма и содржина ја 
определува снабдувачот, а кој што треба постојано да 
биде објавен на веб страницата на снабдувачот или да 
биде на друг погоден начин постојано достапен до пот-
рошувачот во деловните простории на снабдувачот.  

(2) Барањето за раскинување на договорот се доста-
вува најдоцна 45 дена пред денот на кој потрошувачот 
бара договорот да биде раскинат, доколку со договорот 
за снабдување не е поинаку договорено. 

(3) Снабдувачот е должен во рок од пет работни де-
на од приемот на барањето од ставот (1) да го извести 
потрошувачот за прифаќањето на барањето.  

(4) По раскинувањето на договорот со потрошува-

чот, снабдувачот е должен, врз основа на отчитување 
на броилото за електрична енергија, на потрошувачот 
да му достави фактура за потрошената електрична 
енергија до денот на исклучување од мрежата или до 
денот на отпочнување на снабдување од нов снабду-
вач, како и сите парични обврски што произлегуваат од 
договорот за снабдување. 

 
Член 15 

(1) Снабдувачот може да го раскине договорот за 
снабдување поради неисполнување на договорните об-
врски на потрошувачот.  

(2) Снабдувачот е должен писмено да го извести 
потрошувачот за намерата за раскинување на догово-

рот за снабдување.  
(3) Во известувањето од став (2) снабдувачот е дол-

жен: 
1) да ги образложи причините за раскинувањето на 

договорот,  
2) да ги наведе мерките и дејствијата што треба да 

ги преземе потрошувачот за да не дојде до раскинува-

ње на договорот и да му определи период за нивно пре-
земање не покус од 15 дена,  

3) да му понуди стручна помош за преземање на 
мерките од точката 2),  

4) да му ги образложи на потрошувачот последици-
те од раскинувањето на договорот, како и можностите 
за снабдување од друг снабдувач и  

5) да му го определи периодот по раскинувањето на 
договорот до кој ќе го снабдува, а кој што не може да 
биде покус од крајниот рок за завршување на поста-
пката за промена на снабдувач утврден со овие Пра-
вила.  

(4) Потрошувачот е должен да го плати износот за 
електрична енергија потрошена во периодот од ставот 
(3) точка 5). 
 

Посебни случаи на одговорност заради 
неисполнување на договорните обврски 

 
Член 16 

(1) Ќе се смета дека договорната страна која не ус-
пеала да исполни една или повеќе од своите договорни 
обврски нема да биде одговорна за неисполнувањето, 
доколку:  

1) причината за неисполнувањето се настани и сос-
тојби кои што во моментот на настанувањето биле над-
вор од нејзина контрола, 

2) настаните и состојбите што ја попречиле да ги 
исполни своите договорни обврски не можеле да бидат 
предвидени, и  

3) со примена на разумно прифатлив напор, не мо-
жела да ги избегне или да ги надмине последиците од 
настаните и состојбите што ја попречиле да ги исполни 
своите договорни обврски.  

(2) Ако поинаку не е уредено со договорот за снаб-
дување, договорната страна која не ја исполнила своја-
та обврска може да побара да биде ослободена од одго-
ворност за неисполнувањето од став (1), доколку неис-
полнувањето било причинето од: 

1) елементарни непогоди од поголем обем и интен-
зитет, како што се земјотреси, поплави, лизгање на 
земјиште, суши, вулкански ерупции, оркански вет-
ришта, снежни наноси, поројни дождови, оштетувања 
или разурнувања предизвикани од удар на гром, епиде-
мии и слични природни настани, 

2) пожари или експлозии што предизвикале оште-
тувања или разурнувања на опрема, машини и/или 
инсталации, како и на разурнување или блокирање на 
енергетската, телекомуникационата или сообраќајната 
инфраструктура,  

3) војна или воена состојба, вонредна состојба прог-
ласена во согласност со закон, сеопфатна воена моби-
лизација, инвазија, вооружен судир или сериозна зака-
на од него (вклучително и непријателски напад или 
блокада), непријателства и сл.,  

4) граѓанска војна, бунт, востание, револуција, воен 
или државен удар, терористички дејствија, саботажи, 
граѓански немири, масовни насилства, граѓанска непо-
слушност и сл.,  

5) дејствија на државни органи, без оглед дали се 
или не се преземени во согласност со закон, барање за 
усогласување со закон или друг пропис, со кои се нало-
жува национализација на претпријатието или одземање 
на имотот на договорната страна, прекин на работе-
њето, експропријација и сл. и  

6) прекини на работа, штрајкови, бојкот или окупа-
ција на постројките од страна на вработените, прогла-
сување на енергетска кризна состојба во согласност со 
Законот за енергетика и сл.  

(3) Кога неисполнувањето на договорните обврски 
е причинето од трета страна која била ангажирана од 
договорната страна за извршување на одделни обврски 
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од договорот во нејзино име и за нејзина сметка, ќе се 
смета дека договорната страна не е одговорна само ако 
се исполнети условите од ставовите (1) и (2) или ако 
барањата за одговорност се однесуваат и на третата 
страна.  

(4) Договорната страна која докажала дека не била 
во состојба да ги исполни договорните обврски поради 
настанување на една или повеќе од причините наведе-
ни во став (2):  

1) е должна да ги преземе сите разумни мерки за да 
ги ограничи или намали последиците од настаните или 
состојбите на чие што постоење се повикала за да биде 
ослободена од одговорноста заради неисполнување на 
договорните обврски и да ја извести без одлагање дру-
гата договорна страна за престанувањето на настаните 
или состојбите што ја предизвикале нејзината неспо-
собност да ги исполни договорните обврски,  

2) ќе биде ослободена од одговорноста за неиспол-
нување на своите обврски за целото времетраење на 
настаните или состојбите ако за тоа ја известила друга-
та договорна страна без одлагање, а ако известувањето 
го доставила со задоцнување ќе се смета дека не е од-
говорна за неисполнувањето на обврските од моментот 
кога другата договорна страна го примила известува-
њето. 

 
Промена на сопственост или промена на право на 

користење на објект 
 

Член 17 
(1) Ако сопственик на објект, кој има договор за 

снабдување, го пренесе правото на сопственост на об-
јектот врз друго лице го известува снабдувачот за про-
мената и му доставува доказ за упис на промената на 
сопственоста во катастарот на недвижности.  

(2) Новиот сопственик и снабдувачот се должни до 
операторот на системот да достават изјава со која го 
известуваат операторот дека снабдувањето на објектот 
продолжува преку снабдувачот на новиот сопственик. 

(3) Обврските на стариот сопственик кон снабдува-
чот завршуваат на денот на извршување на мерењето. 

(4) Доколку новиот сопственик и неговиот снабду-
вач не достават изјава од ставот (2), операторот има 
право да го исклучи објектот од соодветната мрежа. 

(5) Одредбите од ставовите од (1) до (4) соодветно 
се применуваат и во случај на промена на правото на 
користење на објект. 

 
Општи услови за пристап и користење  

на мрежата  
 

Член 18 
(1) Потрошувачите се должни да ги почитуваат оп-

штите условите за пристап и користење на мрежата.  
 

Начин и услови за испорака на електрична  
енергија 

 
Член 19 

(1) Операторот на системот ќе доставува електрич-
на енергија и моќност до потрошувачот, доколку: 

1) е приклучен на соодветниот систем согласно за-
кон и соодветните мрежни правила, 

2) има склучено Договор за снабдување со елек-
трична енергија со снабдувач или со трговец. 

(2) Операторот на системот испорачува електрична 
енергија до потрошувачот согласно количините и ди-
намиките утврдени во збирните номинации од снабду-
вачот/трговецот, во рамки на одобрената максимална 
едновремена моќност, за секое мерно место на кое се 
снабдува потрошувачот. 

(3) Операторот на системот е одговорен за квалите-
тот на електричната енергија која се испорачува преку 
системот кој е во негова сопственост. 

 
III. ПРОМЕНА НА СНАБДУВАЧОТ 

 
Член 20 

(1) Потрошувачот кој одлучил да го промени својот 
снабдувач, има право да започне постапка за промена 
на снабдувачот кај операторот на соодветниот систем, 
преку нов снабдувач.  

(2) Постапката за промена на снабдувач се спрове-

дува пооделно за секое мерно место на потрошувачот. 
(3) По исклучок од ставот (2), постапката за проме-

на на снабдувач може истовремено да се спроведува и 
за повеќе мерни места на потрошувачот, при што во 
Барањето за промена на снабдувач, новиот снабдувач е 
должен посебно да ги наведе сите мерни места добиени 
од потрошувачот.  

(4) Комуникацијата и размената на сите документи, 
податоци и информации меѓу операторот на соодвет-
ниот систем, новиот снабдувач и стариот снабдувач се 
врши по електронски пат, во согласност со протоколот 
за размена на податоци и информации помеѓу операто-
рот на системот и снабдувачите. 

 

Член 21 
(1) Потрошувачот на електрична енергија кој одлу-

чил да го промени својот снабдувач, поднесува до но-
виот снабдувач изјава со која недвосмислено потврду-
ва дека бара да биде снабдуван од новиот снабдувач и 
дека е запознаен со условите за снабдување што ќе би-
дат содржани во договорот за снабдување. 

(2) Во изјавата потрошувачот го наведува и датумот 

од кога сака да започне снабдувањето од новиот снаб-
дувач. Датумот на промена на снабдувач може да за-
почне на првиот ден во календарски месец, при што ба-
рањето што новиот снабдувач го доставува до операто-
рот на соодветниот систем се поднесува најдоцна 23 
работни дена пред датумот на промена на снабдувачот, 
но не може да биде подолг од 60 дена.  

(3) Кон изјавата потрошувачот е должен да прило-
жи копија од фактура за користење на соодветниот 
систем или копија од фактура за снабдување со елек-
трична енергија од снабдувачот во краен случај.  

(4) Новиот снабдувач има право да побара и допол-
нителни докази заради утврдување на идентитетот на 
потрошувачот и/или историски податоци за реализира-

ната потрошувачка.  
(5) Новиот снабдувач е должен да му укаже стручна 

помош на потрошувачот околу составувањето на изја-
вата, како и на својата веб страница или на друг начин 
да го објави упатството за составување на изјавата, ка-
ко и образецот на полномошното од членот 22 став, (1), 
точка 2).  
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(6) Потрошувачот може во било кој момент по за-
почнување на постапката за промена на снабдувач, но 
не после денот на важноста на договорот со новиот 
снабдувач, да се откаже од барањето за снабдување и 
да го откаже полномошното дадено според член 22 
став, (1), точка 2). 

(7) Новиот снабдувач и потрошувачот можат да се 
договорат новиот снабдувач да ги преземе неисполне-
тите обврски на потрошувачот кон постојниот снабду-
вач, а потрошувачот и новиот снабдувач ќе се догово-
рат за начинот на надоместување на преземените об-
врски. Новиот и постојниот снабдувач ќе склучат дого-
вор за начинот и роковите во кои што на постојниот 
снабдувач ќе му бидат исплатени обврските од потро-
шувачот.  

(8) Доколку со договорот од ставот (7) не се опфа-
тени обврските на потрошувачот кон постојниот снаб-
дувач настанати по поднесувањето на изјавата од ста-
вот (1), или не е постигнат ваков договор, постојниот 
снабдувач ќе му издаде фактура на потрошувачот за 
снабдување со електрична енергија до датумот и вре-
мето на отчитувањето определен со членот 25, став (4). 

(9) Ако потрошувачот има неизмирени обврски кон 
постојниот снабдувач и не е постигнат договор од ста-
вот (7), постојниот снабдувач може да ги оствари свои-
те побарувања пред надлежниот суд. 

 
Член 22 

(1) Ако новиот снабдувач одлучи да го снабдува 
потрошувачот, должен е во рок од еден работен ден по 
приемот на изјавата:  

1) да го извести потрошувачот дали е согласен да го 
снабдува со електрична енергија,  

2) да побара од потрошувачот во рок од еден (1) ра-
ботен ден да му даде полномошно во негово име да ги 
преземе следниве дејствија: 

- да поднесе до операторот на соодветниот систем 
барање за промена на снабдувач на мерните места на-
ведени во барањето од потрошувачот, 

- да прибави од операторот на соодветниот систем 
историски податоци за потрошувачката на електрична 
енергија и фактурирана ангажирана едновремена врвна 
моќност за последните 3 месеци, како и за неплатените 
обврски кон операторите на мрежите, доколку не е 
применета можноста од членот 36, став (5),  

- да го раскине договорот за снабдување со постој-
ниот снабдувач.  

(2) За преземањето на дејствијата од новиот снабду-
вач не смее да му побара никаков надоместок на потро-
шувачот, ниту пак да побара од него да се откаже од 
правото за откажување на промената од член 21 став (6). 

(3) За доставувањето на податоците од ставот (1) 
операторите не смеат на новиот снабдувач да му напла-
тат надоместок. 

(4) Доколку, новиот снабдувач во постапката за 
промена на снабдувач дојде до сознанија дека подато-
ците и информациите што ги доставил потрошувачот 
се неточни или го довел во заблуда, има право да одлу-
чи да не го снабдува потрошувачот и да ја прекине по-
стапката. 

(5) Ако новиот снабдувач одбие да го снабдува пот-
рошувачот, должен е за одбивањето да го извести во 
писмена форма, при што не е обврзан да ги наведе при-
чините за одбивањето. 

Постапување на операторот на соодветниот систем 
по барањето за промена на снабдувачот 

 
Член 23 

(1) Новиот снабдувач ќе достави барање до опера-
торот на соодветниот систем за промена на снабдува-
чот на местата на испорака на електрична енергија на-
ведени во барањето од потрошувачот во рок од три ра-
ботни дена од добивањето на полномошното од членот 
22 и истовремено кон барањето до операторот ги дос-
тавува податоците за потрошувачот и податоците за 
мерните места и за местата на испорака на електрична 
енергија, и тоа: 

1) име на потрошувачот; 
2) адреса и локација на мерните места на потрошу-

вачот; 
3) уникатен идентификациски код на мерните места 

на потрошувачот. 
(2) Ако операторот на соодветниот систем утврди 

дека не постојат пречки за промена на снабдувачот, во 

рок од најмногу седум работни дена до новиот и по-
стојниот снабдувач ќе достави известување за одобру-
вање на промената, кое особено треба да содржи пода-
тоци за: 

1) име на потрошувачот, адреса и локација на мес-
тата на испорака и точката на мерење на испорачаната 
електрична енергија, 

2) историски податоци за вкупните количини на 
преземена енергија и ангажирана едновремена моќност 
по месеци за претходните 12 месеци за секое мерно 
место одделно,  

3) крива на оптоварување за секое мерно место од-
делно.  

(3) Кривата на оптоварување од ставот (2) претста-

вува:  
1) крива на просечни часовни оптоварувања за по-

следните 3 месеци за мерните места на потрошувачот 
кои се опремени со броила со можност за часовно и да-
лечинско отчитување, или 

2) тип на стандардна крива на оптоварување на која 
припаѓаат мерните места на потрошувачот, за мерните 

места кои не се опремени со броила со можност за ча-
совно и далечинско отчитување. 

 

Одбивање на промената од страна  

на операторот 
 

Член 24 
(1) Операторот ќе го одбие барањето од членот 23, 

став (1), во рок усогласен со рокот од членот 23, став 
(2), и за тоа ќе ги извести постојниот и новиот снабду-
вач, а новиот снабдувач за тоа ќе го извести потрошу-
вачот, ако утврди дека:  

1) не постои совпаѓање на податоците за мерното 
место на потрошувачот,  

2) нема доволно податоци за идентификација на 

потрошувачот (име, адреса, даночен број),  
3) потрошувачот се снабдува преку друг потрошу-

вач,  
4) за мерното место е веќе започната друга соодвет-

на постапка (промена на снабдувач, промена на соп-
ственост или промена на право на користење на објект 
и сл) за што операторот поседува соодветен доказ. 
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(2) Со известувањето од ставот (1) ќе се смета дека 
постапката за промена на снабдувач е прекината. За 
случаите од точка 1) од ставот (1) ќе се прекине поста-
пката за промена само за мерното место за кои не по-
стои совпаѓање. 

(3) Ако операторот утврди дека потрошувачот има 

неплатени обврски за користење на мрежата чија дос-

пеаност е пред денот на поднесување на барањето од 

новиот снабдувач до операторот, операторот ќе го из-

вести потрошувачот преку новиот снабдувач за непла-

тените обврски. 

(4) Потрошувачот е должен да ги плати доспеаните 

побарувања од ставот (3) во рок од седум работни дена 

од денот на добивање на известувањето од ставот (3).  

 

Отпочнување на снабдувањето од страна на новиот 

снабдувач 

 

Член 25 

(1) Во рок од три работни дена по приемот на из-

вестувањето од член 23, став (2), новиот снабдувач е 

должен во име и за сметка на потрошувачот да го рас-

кине договорот за снабдување со постојниот снабдувач 

и да го повика потрошувачот, во рок од три работни 

дена, да го склучи договорот за снабдување.  

(2) Договорот за снабдување со новиот снабдувач 

не може да биде склучен, или да отпочне да произведу-

ва правно дејство сè додека не биде раскинат догово-

рот за снабдување со постојниот снабдувач, при што 

постојниот снабдувач нема неразумно да го одолговле-

кува. 

(3) Со датумот и времето на отпочнување на приме-

ната на договорот за снабдување со новиот снабдувач, 

престанува обврската на постојниот снабдувач да го 

снабдува потрошувачот.  

(4) Операторот на соодветниот систем е должен да 

ја утврди состојбата на мерните уреди на потрошува-

чот, со датумот и времето на отпочнување со снабдува-

њето определени со ставот (3), во согласност со овие 

Правила. 

 

IV. ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА, ФАКТУРИРАЊЕ 

И НАПЛАТА ЗА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

 

Отчитување на мерните уреди на потрошувачите 

приклучени на електропреносната мрежа 

 

Член 26 

(1) ОЕПС го врши отчитувањето на мерните уреди 

за потрошувачите приклучени на електропреносната 

мрежа на начин утврден со мрежните правила за пре-

нос на електрична енергија и правилата за пазар на 

електрична енергија.  

(2) ОЕПС е должен, на барање на потрошувачот, 

без надоместок, да му достави историски податоци за 

потрошувачката за период од една година, сметајќи од 

денот на поднесувањето на барањето. 

(3) Доколку потрошувачот бара историски подато-

ци за период подолг од периодот од ставот (2), ОЕПС 

може да наплати надоместок, според цени објавени на 

неговата веб страница, а претходно одобрени од РКЕ. 

Отчитување на мерните уреди на потрошувачите 
приклучени на електро-дистрибутивната мрежа 

 
Член 27 

(1) Отчитувањето на мерните уреди на потрошува-
чите приклучени на електродистрибутивната мрежа го 
врши ОДС на начин уреден со мрежните правила за 
диструбуција. 

(2) Потрошувачот или неговиот снабдувач се долж-
ни да му ги достават на ОДС податоците за пресмет-
ковните мерни места каде се мери испораката на елек-
тричната енергија, , за што треба да пополни образец – 
листа на мерни места, претходно изготвен од страна на 
ОДС. 

(3) Ако потрошувачот или неговиот снабдувач по-
бара испорака и мерење на електрична енергија преку 
нови мерни места кои не се вклучени во листата на 
мерни места од ставот (2), потрошувачот или неговиот 
снабдувач се должни да достават нова листа на мерни 
места до ОДС, која ги содржи новите мерни места. 

(4) Отчитувањето на мерните уреди го вршат овлас-
тени лица на ОДС. 

(5) Овластените лица од ставот (4) треба да поседу-
ваат легитимација издадена и заверена од страна на 
ОДС, која се должни да ја покажат пред отпочнување-
то на отчитувањето. 

(6) За потрошувачите приклучени на низок напон 
без вграден мерен уред за регистрирање на врвната ак-
тивна моќност, ОДС е должен да изврши отчитување 
на мерните уреди најмалку еднаш во текот на кален-
дарската година, додека за останатите категории на 
приклучоци утврдени во Тарифниот систем за дистри-
буција на електрична енергија отчитувањето се врши 
на почетокот на секој календарски месец. 

(7) По исклучок од ставот (6), отчитувањето на мер-
ните уреди може да се врши и повеќе пати во текот на 
пресметковниот период кога е тоа потребно заради 
промена на тарифата за дистрибуција на електрична 
енергија или кога потрошувачот доставил приговор на 
фактурата.  

(8) Во случај кога периодот на отчитување не се 
совпаѓа со пресметковниот период, ОДС е должен да 
изврши сведување на претходно отчитаните вредности 
од мерните уреди во рамките на пресметковниот пе-
риод. Доколку постои разлика помеѓу сумата од вред-
ностите на пресметковните периоди кои се однесуваат 
за периодот на отчитување и вредностите кои се резул-
тат од отчитувањето на мерните уреди, ОДС е должен 
да изврши порамнување така што разликата ќе ја пре-
несе во наредните пресметковни периоди. 

(9) Начинот и критериумите за сведување на прет-
ходно отчитаните вредности од мерните уреди во рам-
ките на пресметковниот период и порамнување на раз-
ликите во наредните пресметковни периоди ги утврду-
ва ОДС, согласно Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија.  

(10) ОДС е должен, на барање на потрошувачот, без 
надоместок, да му достави историски податоци за пот-
рошувачката за период од една година, сметајќи од де-
нот на поднесувањето на барањето. 

(11) Доколку потрошувачот бара историски подато-
ци за период подолг од периодот од ставот (10), ОДС 
може да наплати надоместок според цени објавени на 
неговата веб страница, претходно одобрени од РКЕ. 



4 ноември 2015  Бр. 191 - Стр. 77 

 
 

Постапување во случај на неотчитување  
на мерните уреди 

 
Член 28 

(1) Ако операторот на соодветниот систем, од било 
која оправдана причина, не успеал да изврши отчитува-
ње на мерниот уред во предвидениот термин, пресмет-
ката на потрошената електрична енергија за тековниот 
пресметковен период ќе се изврши збирно со пресмет-
ката за потрошената електрична енергија во наредниот 
пресметковен период, под услов во меѓувреме да не 
дошло до промена на цените за електричната енергија. 

(2) Во случаите од ставот (1), операторот има право 

да изврши проценка на потрошувачката и проценката 

да ја достави до снабдувачот. 

(3) Точната пресметка и соодветното порамнување 

во случаите од ставот (1) ќе се изврши кога ќе се созда-

дат услови за отчитување на броилото. 

 

Отчитување на мерниот уред од страна на потрошу-

вач приклучен на електродистрибутивната мрежа 

 

Член 29 

(1) ОДС може да ги прифати податоците од самоот-

читувањето на мерните уреди од страна на потрошува-

чот за пресметковниот период во кој ОДС не извршил 

отчитување. 

 

Постапување во случај на промена на тарифите  

за користење на мрежата 

 

Член 30 

(1) Снабдувачот, врз основа на овластување од опе-

раторот на соодветниот систем, е должен да им ги фак-

турира на своите потрошувачи и надоместоците за ко-

ристење на електропреносната и електродистрибутив-

ната мрежа, согласно регулираните тарифи за пресмет-

ковните елементи кои се одобрени и објавени од Регу-

латорната комисија за енергетика. 

(2) Доколку снабдувачот ги наплаќа надоместоците 

од ставот (1), тој е должен во сметките за електрична 

енергија да ги извести потрошувачите за промената на 

тарифите. 

(3) Ако во периодот помеѓу две отчитувања дошло 

до промена на тарифите за користење на преносната, 

односно дистрибутивната мрежа, пресметката ќе се из-

врши со примена на старите тарифи на количините 

потрошени до денот на промената и со примена на но-

вите тарифи на количините потрошени по промената. 

Во случите кога мерните уреди не се отчитани, 

пресметката се врши во согласност со постапката која 

се применува при неотчитување на мерен уред.  

 

Доставување на фактурата 

 

Член 31 

(1) Ако поинаку не е уредено со договорот за снаб-

дување, снабдувачот е должен фактурата за електрична 

енергија да ја достави до потрошувачот во рок не по-

долг од 10 дена од денот на приемот на податоците од 

мерните уреди добиени од операторот на соодветниот 

систем. 

(2) Потрошувачот ќе го извести снабдувачот, на на-
чин и во рок предвиден со договорот, за начинот на 
доставување на фактурите, како и за секоја промена на 
адресата на која се доставуваат фактурите. 

(3) Фактурата што се доставува по електронска 
пошта треба да биде изготвена така што ќе биде оне-
возможено менување на нејзината содржина.  

(4) Ако потрошувачот не ја добие фактурата до 20. 
ден од месецот од истекот на пресметковниот период е 
должен да го извести снабдувачот на начин уреден во 
договорот за снабдување и да побара повторно доста-
вување на фактурата.  

(5) Снабдувачот е должен да ја достави фактурата 
од став (4) на потрошувачот во рок од два дена по при-
емот на барањето.  

 
Информации содржани во фактурата 

 
Член 32 

(1) Фактурата за потрошената електрична енергија 
треба да биде јасна, транспарентна, читлива и разбир-
лива и особено треба да содржи: 

1) податоци за снабдувачот, и тоа име и седиште на 
снабдувачот, начин и време за контакти со одговорните 
служби на снабдувачот каде што потрошувачот може 
да поставува прашања и да укажува на проблематични-
те елементи во фактурата, доцнењето во приемот на 
фактурата, како и на своите можни потешкотии во 
врска со плаќањето на фактурата,  

2) податоци за потрошувачот, и тоа адреса на која 
што се доставува фактурата и адреса на која што се 
врши снабдувањето, односно во која се врши снабдува-
њето (доколку е различна од адресата на која што се 
доставува фактурата,  

3) референтен број на фактурата,  
4) дата на пресметувањето и рок до кој треба да се 

плати фактурата,  
5) состојба на броилото на почетокот и на крајот на 

пресметковниот период, како и датумот на последното 
отчитување за секој мерен уред одделно,  

6) периодот во кој била потрошена количината на 
електрична енергија која што е прикажана во факту-
рата,  

7) потрошена активна електрична енергија, цена и 
надоместок, 

8) тарифа за користење на преносната мрежа и на-
доместок, доколку е тоа обврска на снабдувачот,  

9) тарифа за користење на дистрибутивната мрежа 
и надоместок, доколку е тоа обврска на снабдувачот,  

10) тарифа за услугите на операторот на пазарот на 
електрична енергија и надоместок, 

11) процентот на учество на електрична енергија од 
повластени производители и просечната цена за набав-
ка на електрична енергија од повластени производите-
ли за последните шест месеци,  

12) данок на додадена вредност, пресметан и иска-
жан за сите надоместоци одделно, 

13) контакт адреса за пријавување на дефекти, пре-
кини и неквалитетна испорака на електрична енергија,  

14) јасно видлива опомена за достасани неплатени 
фактури, од претходните пресметковни периоди со на-
ведување на нивниот референтен број, датум на доста-
саност и вкупен износ со пресметана казнена камата до 
денот на изготвување на фактурата и начин на нивно 
плаќање и 
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15) назив и податоци за контакт со операторот на 
соодветната мрежа на која што е приклучен потрошу-
вачот. 

(2) Снабдувачот со секоја издадена фактура до пот-
рошувачот треба да му доставува во електронска фор-
ма список на сите мерни места преку кој го снабдува 
во кои се содржани адресата на мерното место и кате-
горијата на мерното место. 

 
Член 33 

(1) Снабдувачот е должен најмалку два пати годиш-
но во фактурата, или на друг начин уреден со догово-
рот, да го информира потрошувачот и за: 

1) количините на електрична енергија која што ја 
набавувал снабдувачот во претходната година, според 
изворите од кои е произведена,  

2) споредбата, по можност прикажана графички, на 
потрошената електрична енергија со електричната 
енергија потрошена во истиот период од претходната 
година,  

3) споредбата на потрошената електрична енергија 
од потрошувачот со нормализираните вредности на 
потрошена електрична енергија од референтен потро-
шувач, во согласност со стандардната дневна крива на 
оптоварување, од истата категорија на потрошувачи и 

4) податоци за контакт со организации за заштита 
на потрошувачите, органи и институции во областа на 
енергетиката, каде што потрошувачот може да добие 
информации за мерки за енергетска ефикасност и заш-
теда на електричната енергија. 

(2) Во случаите од ставот (1) точка 1) доколку елек-
тричната енергија е набавена од берза на електрична 
енергија или надвор од границите на Република Маке-
донија, можат да се користат агрегирани податоци до-
биени од берзата односно добавувачот надвор од гра-
ниците на Република Македонија.  

 
Рок за плаќање на фактурата 

 
Член 34 

(1) Ако поинаку не е уредено со договорот за снаб-
дување, потрошувачот е должен да ја плати фактурата 
за потрошената електрична енергија во рок од 20 дена 
од денот на завршувањето на пресметковниот период.  

(2) Нема да се смета дека потрошувачот доцни со 
плаќањето во случај кога не ја примил фактурата, а за 
тоа го известил снабдувачот во рок предвиден во чле-
нот 31 став (4). 

(3) Плаќањето на достасаната фактура не го ослобо-
дува потрошувачот од обврската за плаќање на непла-
тените фактури од претходните пресметковни периоди, 
вклучително и казнена камати утврдена со закон или со 
договорот за снабдување.  

 
Начин на плаќање на фактурата 

 
Член 35 

(1) Снабдувачот е должен на потрошувачите да им 
овозможи повеќе од еден начин за плаќање на факту-
рата, кои што се во согласност со законски дозволените 
начини на плаќање и нема да предизвикуваат дополни-
телен товар за потрошувачот. 

(2) Пред склучувањето на договорот за снабдување, 
снабдувачот е должен на потрошувачот да му даде пре-
цизни и недвосмилени информации за предностите и 

недостатоците на секој од понудените начини на пла-
ќање и во зависност од интересите на потрошувачот, да 
му го предложи најповолниот од понудените начини на 
плаќање. 

 
Пресметка и фактурирање за испорачаните  

мрежни услуги 
 

Член 36 
(1) Потрошувачот е должен да ги плати надоместо-

ците за користење на преносната и дистрибутивната 
мрежа. 

(2) ОЕПС им го фактурира надоместокот за корис-
тење на мрежата според објавената тарифа на: 

1) потрошувачите директно приклучени на елек-
тропреносната мрежа кои што самостојно настапуваат 
на пазарот на електрична енергија,  

2) снабдувачите или трговците, кои ги снабдуваат 
потрошувачите директно приклучени на електропре-
носната мрежа кои што не настапуваат самостојно на 
пазарот на електрична енергија и 

3) операторите на електродистрибутивните системи 
за потрошувачите приклучени на електродистрибутив-
ните мрежи. 

(3) ОДС им го фактурира надоместокот за користе-
ње на електродистрибутивната мрежа според објавени-
те тарифи на потрошувачите приклучени на таа мрежа, 
како и надоместокот за користење на електропреносна-
та мрежа по извршено отчитување или проценка на ко-
личините на испорачана електрична енергија од страна 
на ОДС за определен пресметковен период. 

(4) Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем се утврдува со примена на тарифите за пресмет-

ковните елементи за секое мерно место на потрошува-

чот, во согласност со Тарифниот систем за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

(5) По исклучок на ставот (3), доколку снабдувачот 

склучил договор со соодветниот оператор на дистрибу-

тивен систем за плаќање на надоместоците за користе-

ње на мрежата, ОДС ја доставува фактурата до снабду-

вачот. 

(6) Операторот е должен да ја достави фактурата за 

испорачаните мрежни услуги до потрошувачот најдоц-

на во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на завршува-

ње на пресметковниот период. 

(7) Фактурите за испорачаните мрежни услуги се 

доставуваат по електронски пат, а потрошувачот може 

да побара достава на фактурите за испорачана елек-

трична енергија и во писмена форма. 
(8) Потрошувачот е должен да ја плати фактурата 

за испорачаните мрежни услуги во рок од 20 (дваесет) 
дена од денот на завршување на пресметковниот пе-
риод. Во случај на доцнење во плаќањето на фактурите 
од страна на потрошувачот, операторот има право да 
пресмета законска казнена камата и да ја фактурира со 
следната фактура. 

(9) Потрошувачот кој не добил фактура, е должен 
од операторот да побара копија од фактурата за испо-
рачаните мрежни услуги. Операторот има право да 
врши исправка на пресметките за надоместокот за ко-
ристење за испорачаните мрежни услуги во случај на 
грешки во отчитувањето на мерните уреди или во слу-
чај на дефект на мерните уреди, во согласност со овие 
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Правила. Операторот има право да ја прекине испора-
ката на електрична енергија во случај на неплаќање на 
фактурите за користење на соодветниот систем, како и 
во други случаи согласно соодветните мрежни правила 
и овие Правила.  

 
Обезбедување за плаќање за мрежни услуги 

 
Член 37 

(1) Потрошувачот е должен, доколку не го платил 
надоместокот за користење на соодветниот систем за 
последниот месец, во рок од 15 дена по истекот на ро-
кот за плаќање да достави на операторот соодветен 
инструмент за обезбедување на плаќање на обврските 
со износ од претходно неплатената фактура како и да 
го подмири направениот долг. 

(2) Инструментот за обезбедување на плаќање од 
став (1) од овој член треба да биде во форма на депозит 
или банкарска гаранција. Операторот може да одлучи 
да прифати инструмент за обезбедување на плаќањето 
во форма на залог, хипотека, нотарски заверена меница 
со извршна клаузула или задолжница. 

(3) Доколку операторот утврди дека доставениот 
инструмент за обезбедување на плаќање не е доволен 
или соодветен, има право да побара дополнителен или 
нов инструмент за обезбедување на плаќање од потро-
шувачот. 

(4) Доколку потрошувачот не достави инструмент 
за обезбедување на плаќање во согласност со став (1) и 
(3) од овој член, операторот има право да ја прекине 
испораката на електрична енергија на потрошувачот. 

(5) Доколку доставениот инструмент за обезбедува-
ње на плаќањето се активира, потрошувачот е должен 
да достави нов инструмент за обезбедување на плаќање 
согласно ставовите (1), (2) и (3). 

 
Приговори на пресметката 

 
Член 38 

(1) Потрошувачот има право на приговор за доста-
вените фактури од снабдувачот или операторот.  

(2) Снабдувачот, односно операторот, е должен:  
1) да основа препознатлива и функционална служба 

за постапување по приговорите, а потрошувачот да би-
де запознаен со имињата на службените лица со кои 
контактирал во постапката по приговорот,  

2) да ја објави постапката по приговорот на начин 
достапен за потрошувачите и 

3) да му обезбеди на потрошувачот помош за соста-
вување на приговорот, вклучително и потребните ин-
формации и податоци.  

(3) Ќе се смета дека приговорот е уредно доставен, 
ако е доставен:  

1) во архивата на снабдувачот, односно операторот, 
2) по препорачана или курирска пошта со јасна 

идентификација на моментот на приемот на пригово-
рот,  

3) преку телефакс или електронска пошта на адреса 
за електронска пошта за приговори од потрошувачите, 
или 

4) преку телефон, при што:  
- службата за постапување по приговорот треба да 

обезбеди снимање на разговорот и за тоа да го извести 
потрошувачот,  

- службеното лице на кое му се обратил потрошува-
чот е должно да ги запише наводите изнесени од пот-
рошувачот на кои се заснова приговорот и истите да му 
ги прочита на потрошувачот и да побара согласност за 
содржината на приговорот и  

- ќе се смета дека приговорот е доставен кога пот-
рошувачот дал согласност на содржината запишана од 
страна на службеното лице.  

(4) По правило, доколку поинаку не е определно со 
договорот за снабдување, ќе се смета дека приговорот 
е навремен доколку е пристигнат најдоцна до истекот 
на рокот за плаќање на фактурата.  

(5) Приговорот особено треба да содржи: 
1) податоци за потрошувачот,  
2) референтен број на фактурата, 
3) податоци за мерното место и  
4) предмет на приговорот. 
(6) Приговорот на пресметката може да се однесува 

на целата пресметка или на дел од пресметката сод-
ржан во фактурата.  

(7) Доколку приговорот се однесува на дел од 
пресметката потрошувачот е должен во рокот за плаќа-
ње на фактурата да го плати неоспорениот дел. 

 
Постапување по приговорот 

 
Член 39 

(1) Ако при разгледувањето на приговорот се ут-
врди дека причина за оспорување на фактурата е пог-
решно изготвена пресметка, ќе се изготви нова 
пресметка и ќе му се достави на потрошувачот со опре-
делување на примерен рок за плаќање. 

(2) Ако при разгледувањето на приговорот се ут-
врди дека причина за оспорување на фактурата е пот-
рошената електрична енергија, снабдувачот ќе го пови-
ка операторот да се произнесе по наводите во пригово-
рот во рок не подолг од три работни дена.  

(3) Снабдувачот е должен најдоцна во рок не по-
долг од три работни дена по приемот на одговорот од 
операторот, да му го достави на потрошувачот и да го 
извести за начинот на остварување на неговите права. 

 
V. ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ ВО 

СЛУЧАЈ НА ПРЕКИН НА ИСПОРАКАТА НА  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 40 

(1) Операторот е должен за планираните прекини да 
ги извести потрошувачите и снабдувачите преку јавни-
те гласила, дневниот печат и својата веб страница, на 
јасен и недвосмислен начин, наведувајќи ја прецизно 
областа која ќе биде зафатена со прекинот.  

(2) Доколку во делот од мрежата кој е опфатен со 
планираниот прекин има потрошувачи на кои, според 
овие Правила, не смее да им се прекине електричната 
енергија, или потрошувачи на кои електричната енер-
гија им е неопходна за непречено одвивање на нивниот 
производствен процес, операторот е должен да ги из-
вести потрошувачите за планираниот прекин на барем 
еден од следните начини: во пишана форма, преку 
електронска пошта, телефон или телефакс.  

 
Член 41 

(1) Во случај на ненајавен прекин во испораката на 
електрична енергија или во случај кога најавениот пре-
кин ќе трае подолго отколку најавата, потрошувачот 
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има право од операторот на системот на кој е приклу-
чен да побара надоместок според условите пропишани 
во овие Правила и при појава на неоснован прекин. 

(2) Потрошувачот има право да го овласти својот 
снабдувач да го застапува во постапката за обештету-
вање. 

 
Член 42 

(1) Операторот нема обврска за плаќање на надо-
местокот за штета или испуштена корист ако се утврди 
дека штетите настанале поради: 

1) прекин предизвикан од повратно влијаније на 
уредите на потрошувачот врз соодветниот систем, или  

2) дејствија на трети лица кои не се ангажирани од 

операторот, или  
3) настани и состојби утврдени во членот 16 став 

(2), или настани и состојби утврдени во договорот за 
користење на мрежата, односно општите правила за ко-
ристење на мрежата уредени во соодветните мрежни 
правила, а кои преставуваат основа за ослободување на 
операторот од одговорноста за штета, или 

4) планиран прекин, а за тоа снабдувачот, односно 
потрошувачот:  

- биле известени од страна на операторот на соод-
ветниот систем на начин утврден со овие Правила, или 

- биле известени за промената на терминот во кој ќе 
има прекин на начин утврден со овие Правила, или 

- терминот за планираниот прекин бил претходно 
усогласен со потрошувачите на кои, според овие Пра-
вила, не смее да им се прекине електричната енергија, 
или потрошувачите на кои електричната енергија им е 
неопходна за непречено одвивање на нивниот произ-
водствен процес. 

 
Член 43 

(1) Пријавата за настаната штета потрошувачот ја 
доставува до операторот, при што за доставувањето со-
одветно се применуваат одредбите од членот 38. 

(2) Потрошувачот има право на надоместок за ште-
та само ако прекинот е континуиран и неговото вре-
метраење е: 

1) за најмалку 12 часа подолго од времето предви-
дено за отстранување на причината за прекинот, ут-
врдено во согласност со листата од ставот 5 или 

2) за најмалку 12 часа подолго од времето на плани-
раниот прекин за кој потрошувачите се уредно известе-
ни според условите наведени во членот 42 став (1) точ-
ка 4) или 

3) подолго од 2 часа во случаите на планирани пре-
кини за кои потрошувачите не биле уредно известени 
според условите наведени во членот 42 став (1) точка 4). 

(3) Потрошувачот нема право на надоместок за 
штета во случаите наведени во членот 42 став (1).  

(4) Во пријавата за настаната штета потрошувачот 
ќе му предложи на операторот штетата да се надомести 
во стандардна процедура, според одредбите од членот 
44 или договорна процедура, според одредбите од чле-
нот 45. 

(5) Операторот на соодветниот систем е должен да 
состави листа на потребното време за отстранување на 
прекините од ставот (2) точка 1) од овој член. 

(6) Операторот е должен листата од ставот (5) од 

овој член да ја ажурира и да ја доставува до Регулатор-
ната комисија за енергетика најдоцна до 31 јануари во 
секоја календарска година. 

Член 44 
(1) Стандардниот надоместокот на штета се опреде-

лува како процент од вкупниот надоместок за користе-
ње на соодветниот систем што го платил потрошувачот 
во претходните 12 месеци на следниот начин: 

1) 5% за првите 6 часа после времетраењето утврде-
но во членот 43 став (2), 

2) 10% за секои следни започнати 24 часа. 

(2) Вкупниот надоместок надоместок на штета не 

смее да надмине 50% од годишниот надоместок. 

(3) Вкупниот надоместок на штета ќе се намали за 

50% ако потрошувачот има најмалку три неплатени 

доспеани фактури за користење на соодветниот систем. 

(4) Доколку операторот го прифати барањето на 

потрошувачот за исплата на надоместок на штета спо-

ред одредбите од овој член, операторот и потрошува-

чот потпишуваат договор во кој се уредува начинот и 

рокот во кој операторот ќе ја исплати штетата. 

(5) Доколу потрошувачот и операторот не се дого-

ворат, потрошувачот има право да побара утврдување 

на штета според договорната процедура од членот 45 

или своето право може да го оствари преку надлежен 

суд. 

 

Член 45 

(1) Доколку потрошувачот одлучи да не побара 

стандарден надоместок на штета ќе достави предлог до 

операторот за висината на штетата со соодветно об-

разложение, и соодветна документација, како и за на-

чинот за надоместување на истата. 

(2) Доколку операторот се согласи со барањето од 

ставот (1), операторот и потрошувачот потпишуваат 

договор во кој се уредуваат обврските на двете страни 

за висината на штетата и начинот на исплата. 

(3) Доколу потрошувачот и операторот не успеат да 

се договорат за штетата од ставот (1) и начинот на на-

доместок, потрошувачот може своето право да го ос-

твари преку надлежен суд. 

 

VI. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ 

ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕ-

ДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОТРОШЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

 

Член 46 

(1) Испораката на електрична енергија не смее да се 

прекине поради доцнење на плаќањето на фактурите, 

во рок утврден со договорот за снабдување, на потро-

шувачите кои имаат објекти и инсталации во кои со 

прекинот би се довеле во опасност животот и здравјето 

на луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како 

и објектите кои се од посебна важност за одвивање на 

нормалниот живот на граѓаните, како што се: 

1) болници, клиники, специјални здравствени уста-

нови (станици за итна помош и друга итна интер-

венција, стационари, заводи за трансфузија на крв – зе-

мање и преработка на крв, центри за дијализа, здрав-

ствени домови),  

2) објекти за водоснабдување на население и пре-

чистителни станици,  
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3) објектите и средствата во јавниот сообраќај (ае-
родроми, железнички и автобуски станици и станици 
за сигнализација во јавниот сообраќај),  

4) хидрометеролошки и сеизмолошки станици и 
5) детски градинки. 
(2) Со договорот за снабдување на потрошувачите 

чии објекти се наведени во ставот (1) се утврдуваат 

инструментите и начинот на доставување гаранција за 
обезбедување на плаќањето за преземената електрична 
енергија во тие објекти (задолжница, нотарски завере-
на меница со клаузула за извршност, банкарска га-
ранција и други инструменти на плаќање прифатени од 
снабдувачот, односно од операторот на соодветниот 
систем) во износ од просечната месечна потрошувачка 

на електрична енергија во претходната година, за два 
месеци однапред.  

(3) Снабдувачот може да побара од операторот на 
соодветниот систем да ја прекине испораката на елек-
трична енергија за потребите на објектите од ставот (1) 
поради неплаќање на сметките, односно фактурите, за 
тие објекти, доколку потрошувачот во рок не подолг од 

45 дена од денот на настанување на обврската за плаќа-
ње на фактурата не обезбеди една од гаранциите опре-
делни во ставот (2).  

 
VII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА И КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ НА 
СНАБДУВАЊЕТО 

 

Квалитет на испорачаната електрична енергија 
 

Член 47 
(1) Под квалитетна испорака на електрична енерги-

ја се подразбира исполнување на стандарди и критери-
уми кои се однесуваат на: 

1) квалитет на напонот на напојување,  

2) континуитет во испораката на електрична енер-
гија и 

3) квалитет на услугите што ги нуди снабдувачот 
(комерцијални услуги). 

(2) Во случај на виша сила или влијание на трети 
страни операторот на соодветниот систем има право да 
ја намали, ограничи или прекине испораката на елек-

тричната енергија за времетраењето на вишата сила и 
за време на санирањето на последиците од вишата 
сила. 

 

Квалитет на напон 
 

Член 48 

(1) Електричната енергија што потрошувачот ја 
презема од соодветниот систем треба да го исполнува 
квалитетот на електрична енергија пропишан со мреж-
ните правила објавени од страна на операторот на со-
одветниот систем. 

(2) Ако квалитетот на напонот по напонско ниво 
што го обезбедува операторот на соодветниот систем 

во точките на напојување не е во согласност со пропи-
шаниот во соодветните мрежни правила, снабдувачот е 
должен, по претходно известување од потрошувач или 
по сопствена иницијатива, да го извести за тоа операто-
рот и да побара од него веднаш да обезбеди пропишан 
квалитет на напонот. 

(3) Ако отстапувањето од пропишаниот квалитет на 
напонот настанало поради:  

1) причини за кои е одговорен операторот на соод-
ветниот систем, должен е без одлагање да ги преземе 
сите мерки за враќање на пропишаниот квалитет на на-
понот согласно соодветните мрежни правила и да го 
извести снабдувачот за рокот во кој ќе биде повратен 

квалитетот, или  
2) виша сила или влијание на трети страни, опера-

торот на соодветниот систем е должен за тоа веднаш да 
го извести снабдувачот и да ги преземе сите мерки за 
намалување на штетните последици за потрошувачите. 

(4) За случаите од ставот (3) снабдувачот е должен 
да ги извести потрошувачите на начин утврден со дого-

ворот за снабдување. 
(5) Кога поради случај од став (3) точка 1) настана-

ла штета кај уред на потрошувачот соодветно се при-
менуваат одредбите од членот 43. 

(6) Потрошувачот приклучен на електродистрибу-
тивна мрежа може и без посредување на снабдувачот 
да побара да се изврши контрола на квалитетот на 
електричната енергија согласно Правилникот за начи-
нот на вршење на контрола на квалитетот на електрич-
ната енергија во електродистрибутивниот систем. 

 
Квалитет на услугите што ги нуди  

снабдувачот 
 

Член 49 
(1) Квалитетот на комерцијалните услуги што ги 

обезбедува снабдувачот се оценува според следниве 
индикатори: 

1) навременост во испраќање на сметките, односно 
фактурите до потрошувачот согласно овие Правила и 
договорот за снабдување,  

2) број на преземени постапки по барања и приго-
вори од потрошувачите во однос на сметките, односно 
фактурите за електрична енергија, како и по основ на 
квалитетот на испорачаната електрична енергија,  

3) број на постапки за заштита на потрошувачот при 
неоснован прекин на испораката на електрична енергија 
од страна на операторот на соодветниот систем,  

4) број на информации наменети и доставени до 
потрошувачите поврзани со состојбите со квалитетот и 
континуитетот во испораката на електричната енергија 
во текот на еден пресметковен период и 

5) број на постапки по барање од потрошувач пре-
земени во рок подолг од 24 часа од приемот на бара-
њето. 

(2) Снабдувачот е должен да води евиденција и да 
формира база на податоци за индикаторите на квалитет 
на комерцијалните услуги, да врши анализа на квалите-
тот на услугите и резултатите од истата да ги објави на 
својата веб страница. 

 
Член 50 

(1) Заради обезбедување на пропишаниот квалитет 
и континуитетот во испораката на електричната енер-
гија снабдувачот и операторот на соодветниот систем 
се должни да комуницираат и разменуваат податоци и 
информации со цел прекините во испораката на елек-
тричната енергија да не предизвикаат штета, или да 
предизвикаат што е можно помала штета за потрошу-
вачите. 
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(2) Снабдувачот и операторот на соодветниот сис-
тем се должни да потпишат протокол за комуникација 
и размена на податоци и информации кои што се одне-
суваат на датумот и часот на планираниот прекин, како 
и неговото времетраење и подрачјето кое што ќе биде 
опфатено со прекинот.  

(3) Операторот на соодветниот систем ќе се обиде 

да го усогласи планот за планираните прекини во испо-
раката на електричната енергија и да обезбеди коорди-
нација со снабдувачите со цел прекинот да биде из-
вршен во дел од денот кога е тоа најповолно за најголе-
миот дел од потрошувачите, односно со прекинот да 
бидат опфатени што е можно помал број на потрошу-
вачи. 

(4) ОЕПС, односно ОДС, се должни за прекините 
што не се предвидени во планот за планираните преки-
ни и кои не се усогласени со снабдувачот, да го извес-
тат снабдувачот најмалку 24 часа пред почетокот на 
планираниот прекин, да ја објават информацијата за 
прекинот на својата веб страница и да му овозможат на 
снабдувачот истата информација да ја објави на него-

вата веб страница. 
(5) Во случај на непланиран прекин во испораката 

на електричната енергија подолг од осум часа, операто-
рот на соодветниот систем е должен да го извести 
снабдувачот, во рок не подолг од 24 часа по настанува-
њето на непланираниот прекин, за датумот и времето 
на настанувањето и времетраењето на прекинот, при-

чината за прекинот и подрачјето опфатено со прекинот. 
(6) Во случај на виша сила, операторот на соодвет-

ниот систем е должен да го извести снабдувачот за 
прекините во испораката на електричната енергија, оп-
фатеното подрачјето, проценетото времетраење на пре-
кините, како и за други факти за кои што снабдувачот 
треба да ги извести потрошувачите.  

 

VIII. КОМУНИКАЦИЈА НА СНАБДУВАЧОТ СО 
ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 
Член 51 

(1) Снабдувачот е должен да им обезбеди стручна и 
техничка подршка и бесплатни совети на потрошува-
чите за остварување на нивните права за постигнување 

на пропишаниот и договорениот квалитет на снабдува-
ње со електрична енергија, состојбите со нивните об-
врски по договорот, како и за остварување на нивните 
права пропишани со Законот за енергетика и мрежните 
правила за пренос, односно дистрибуција на електрич-
на енергија и договорот за приклучување на мрежата.  

(2) Поддршката од ставот (1) снабдувачот може да 

ја обезбеди преку служба за поддршка на потрошува-
чите која што може да биде организациона единица на 
снабдувачот или друго правно или физичко лице анга-
жирано од снабдувачот.  

(3) Обезбедувањето на поддршката од ставот (1) со 
ангажирање на друго правно или физичко лице, не го 
ослободува снабдувачот од одговорноста за квалитетно 

и навремено обезбедување на поддршката на потрошу-
вачите.  

(4) Снабдувачот е должен да овозможи физичка и 
телекомуникациска пристапност до службата за под-
дршка, особено за потрошувачите од категоријата до-
маќинства и мали потрошувачи.  

(5) Снабдувачот е должен да обезбеди службата за 

поддршка да постапи веднаш, а најдоцна во рок од 24 

часа по приемот на барањето од потрошувачот, без ог-

лед дали е доставено во просториите на службата или 

преку телекомуникациски средства, а доколку се рабо-

ти за посложени барања чие што разрешување зависи 

од операторот на соодветниот систем или од други суб-

јекти, должен е, по претходна консултација со операто-

рот, да го извести потрошувачот за рокот во кој бара-

њето ќе биде разрешено. 

(6) Снабдувачот е должен веднаш по приемот на 

одговорот од страна на операторот на соодветниот сис-

тем во врска со барањето од ставот (3) да го извести 

потрошувачот и да му понуди стручна помош за разре-

шување на проблемот.  

(7) Снабдувачот може да обезбеди сите комуника-

ции со потрошувачите преку службата, пунктовите, по-

викувачкиот центар, електронската пошта, како и веб 

страницата да се одвиваат и на службените јазици на 

подрачјето на единицата на локалната самоуправа каде 

што е живеалиштето, односно седиштето на потрошу-

вачот. 

 

Член 52 

(1) Заради обезбедување на барањето за физичка 

пристапност до службата за подршка, снабдувачот е 

должен да организира подрачни пунктови на службата 

од членот 51, при што еден пункт треба да обезбеди 

опслужување на најмногу 30 000 мали потрошувачи и 

домаќинства, а одалеченоста на пунктот од седиштето, 

односно живеалиштето на потрошувачот да не биде по-

големо од 20 километри.  

(2) Пунковите од став (1) треба да бидат достапни 

за потрошувачите со посебни потреби и да бидат во 

близина на линиите за јавен градски и приградски пре-

воз. 

(3) Со договорот за снабдување може да се уреди 

дека потрошувачот има право да се откаже од погод-

ностите што произлегуваат од ставовите (1) и (2). 

 

Телекомуникациска пристапност на службата за 

заштита и поддршка на потрошувачите 

 

Член 53 

(1) Заради обезбедување на барањето за телекому-

никациска пристапност од членот 51, снабдувачот е 

должен во секое време да обезбеди функционален 

единствен повикувачки центар кој што треба да обезбе-

ди непречено опслужување на сите потрошувачи, како 

и адреса за електронска пошта преку која потрошува-

чите ќе можат непречено да комуницираат со службата 

од членот 51 став (2).  

(2) Снабдувачот е должен да создаде и одржува веб 

страница на која ќе бидат постојано објавени и обнову-

вани сите информации во однос на цените и тарифите 

за електрична енергија, условите за снабдување, про-

пишаниот квалитет на електричната енергија, правата 

и обврските на снабдувачот, операторот на соодветни-

от систем и потрошувачите, како и сите известувања за 

планираните прекини во испораката на електрична 

енергија. 
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(3) Снабдувачот е должен по барање на потрошува-
чот да му обезбеди електронски пристап до состојбата 
на својата сметка, односно увид и проверка на своите 
платени и/или достасани неплатени обврски, како и по-
датоци за потрошувачката на електрична енергија за 
последните пет години.  

(4) Услугите наведени во ставовите (1), (2) и (3) се 
достапни за потрошувачите без надоместок. 

 
IX. РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ МЕЃУ СНАБДУ-

ВАЧИТЕ И ОПЕРАТОРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ 
СИСТЕМИ 

 
Разменување на оперативни информации 

 
Член 54 

(1) Снабдувачот е должен со операторот на соод-
ветниот систем да разменува оперативни податоци и 
информации што се однесуваат на проценката на мож-
ните ризици од одредени настани и преземањето на со-
одветни интервенции за спречување на последиците од 
тие настани, како и за заедничките истраги за тие нас-
тани, резултатите од анализите на последиците од нас-
таните и преземените интервенции врз соодветниот 
систем. 

(2) Начинот и постапката за разменувањето на по-
датоците од ставот (1) се уредува во согласност со со-
одветните мрежни правила.  

 
Размена на информации за мерни 

 податоци 
 

Член 55 
(1) Операторот на соодветниот систем е должен по 

барање на снабдувачот да му ги достави бараните по-
датоци од базата на мерни податоци на начин и под ус-
лови утврдени во мрежните правила, особено во случај 
кога снабдувачот ги бара податоците поради: 

1) приговор од потрошувачот на фактурата за пот-
рошена електрична енергија кој се однесува на мерени-
те податоци,  

2) престанување на договорот за снабдување и 
3) промена на сопственоста или давање под закуп 

на објектот каде што се испорачува електричната енер-
гија. 

(2) Снабдувачот е должен без надоместок да му ги 
достави на операторот отчитаните податоци од мерни-
те уреди добиени од потрошувачот во согласност со 
членот 29.  

 
Размена на податоци и информации помеѓу  

операторот и потрошувачот 
 

Член 56 
(1) Операторот е должен да го извести потрошува-

чот: 
1) доколку ангажира поголема моќност од одобре-

ната максимална едновремена моќност од страна на 
операторот; 

2) за сите планирани прекини, во согласност со со-
одветните мрежни правила и овие Правила; 

3) за зголемувањето на cтруја на куса врска во висо-
конапонската и/или среднонапоската мрежа ако тие 
вредности се поголеми од оние за кои се димензиони-

рани заштитните уреди и опрема на електроенергетски-
те уреди на потрошувачот, при што потрошувачот е 
должен да го прилагоди нивото на заштита на своите 
заштитни уреди и опрема на зголемуваьето на струја на 
куса врска; 

4) за други случаи, согласно Законот за енергетика, 
соодветните мрежни правила и овие Правила. 

(2) Потрошувачот е должен да го извести операто-
рот: 

1) доколку воочи оштетување на мерната опрема од 
мерните места, неправилно функционирање на мерната 
опрема, кражба на мерната опрема или на останатата 
опрема, отстранување или оштетување на пломбата и 
оштетување на мерните ормари; 

2) доколку планира да ги промени карактеристики-
те и начинот на својата потрошувачка и на тој начин 
отстапува од одобрената максимална едновремена моќ-
ност и/или други обврски кои му се утврдени од страна 
на операторот; 

3) за други случаи, согласно Законот за енергетика, 
соодветните мрежни правила и овие Правила. 

 

Размена на податоци и информации помеѓу  

оператор и снабдувач 

 
Член 57 

(1) Снабдувачите и операторот се должни да потпи-
шат Протокол за комуникација и размена на податоци 
и информации. 

(2) Формата и содржината на Протоколот од ставот 
(1) ја утврдува операторот во соработка со снабдува-
чите. 

(3) Операторот ги доставува мерните податоци до 
снабдувачот во форма и на начин утврден од страна на 
операторот во Протокол за комуникација и размена на 
податоци и информации. 

 
X. ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 

Услови за исклучување на потрошувач 
 

Член 58 
(1) Потрошувачот може да биде исклучен од пре-

носната, односно дистрибутивната мрежа во случаи оп-
ределени со Законот за енергетика, соодветните мреж-
ни правила и овие Правила, како и во други случаи ут-

врдени со закон или определени со договорот за снаб-
дување или договорот за приклучување на соодветната 
мрежа и тоа по барање на операторот на соодветниот 
систем, снабдувачот или потрошувачот. 

 

Исклучување по барање на операторот  

на соодветниот систем 

 
Член 59 

(1) Операторот на соодветниот систем има право да 
го исклучи потрошувачот во согласност со соодветните 
мрежни правила и за тоа е должен да го извести снаб-
дувачот. 

(2) Операторот на соодветниот систем е должен 
најдоцна три работни дена пред исклучувањето да го 

извести снабдувачот за намерата да го исклучи потро-
шувачот. 
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(3) Снабдувачот има право да побара од операторот 
да го одложи исклучувањето, доколку оцени дека има 
можност состојбите поради кои треба да настане ис-
клучувањето да се доведат во согласност со закон и 
други прописи, без притоа да се причини штета на со-
одветниот систем или на трети лица и во договор со 
потрошувачот да предложат рок во кој ќе се отстранат 
причините за исклучувањето. 

(4) Отстранувањето на причините за исклучувањето 
во договорениот рок од ставот (3) не го ослободува 
потрошувачот од плаќањето на обврските или штетите 
кон операторот или кон трети лица. 

 
Исклучување по барање на снабдувач 

 
Член 60 

(1) Снабдувачот има право да побара од операторот 
на соодветниот систем, во рок определен со општите 
услови и пристап за користење на мрежата или опреде-
лен во соодветните мрежни правила да ја прекине ис-
пораката на електрична енергија на определен потро-
шувач кога: 

1) потрошувачот не ја платил доставената фактура 
во рок и на начин определен во договорот за снабду-
вање,  

2) постојниот договор за снабдување не е продол-
жен, или не е склучен нов договор со постојниот или 
со друг снабдувач,  

3) договорот за снабдување престанал да важи и  
4) договорот за снабдување престанал кога се ис-

полнети условите за раскинување на договорот по ба-
рање на снабдувачот или потрошувачот, пропишани со 
овие Правила или определени со договорот.  

(2) Снабдувачот нема право да побара исклучување 
на потрошувач:  

1) ако потрошувачот отпочнал постапка за промена 
на снабдувач во согласност со овие Правила и  

2) пред да ги спроведе сите мерки за заштита на 
потрошувачи предвидени со закон и со овие Правила.  

(3) Во случај кога причината за прекин на испора-
ката на електрична енергија на потрошувачот преста-
нала да важи, снабдувачот ќе побара операторот на со-
одветниот систем во рок од три дена повторно да го 
приклучи на мрежата, а снабдувачот, во име на потро-
шувачот, е должен да ги плати трошоците за повторно 
приклучување. Потрошувачот е должен да ги надомес-
ти трошоците за повторното приклучување на снабду-
вачот. 

(4) Операторот на соодветниот систем е должен да 
го извести снабдувачот за реализираните исклучувања 
на потрошувачите од мрежата во рок не покус од три 
работни дена пред истекот на секој календарски месец. 

(5) Одредбите од ставот (1) не се однесуваат на пот-
рошувачите кои што се директно приклучени на пре-
носната мрежа. 

 
XI. ИЗВЕШТАИ ДО РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА 

ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Податоци што се доставуваат во извештаите  
во текот на годината 

 
Член 61 

(1) Снабдувачот е должен да доставува во опреде-
лени временски интервали до Регулаторната комисија 
за енергетика податоци утврдени во други прописи 
како и во лиценцата за вршење на енергетската деј-
ност. 

(2) Снабдувачот е должен најмалку десет години да 

ги чува сите податоци за оценка на параметрите за ко-

мерцијалниот квалитет на неговите услуги, а особено 

целата документација поврзана со поплаките на потро-

шувачите.  

 

Податоци што се доставуваат во годишниот  

извештај 

 

Член 62 

(1) Снабдувачот е должен во годишниот извештај 

до Регулаторната комисија за енергетика да ги достави 

сите податоци за комерцијалниот квалитет на неговите 

услуги за претходната година, а особено за бројот на 

оправдани и неоправдани приговори од потрошувачите 

во врска со неостварувањето на гарантираните стан-

дарди на услугите наведени во лиценцата за вршење на 

енергетската дејност, како и причините за неостварува-

њето, а особено за случаите од членот 16 и непостапу-

вање на операторот на соодветниот систем. 

 

XII. ИНФОРМИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 

Член 63 

(1) Снабдувачот е должен да ги информира потро-

шувачите преку јавните гласила особено за: 

1) промотивни известувања за мерки за енергетска 

ефикасност и заштеда на енергија и 

2) промотивни известувања за влијанијата врз жи-

вотната средина на користењето на електрична енерги-

ја добиена од обновливи извори.  

 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

 ОДРЕДБИ 

 

Член 64 

(1) Операторите на системите најдоцна во рок од 3 

месеци од влегувањето во сила на овие Правила, ќе ги 

достават до Регулаторната комисија за енергетика: 

1) Општите услови за пристап и користење на соод-

ветните мрежи од членот 18 од овие Правила, 

2) листата на времетрање на прекините од членот 

43 став (5). 

 

Член 65 

(1) Со денот на влегување во сила на овие Правила 

престануваат да важат Правилата за снабдување со 

електрична енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 144/12, 91/13 и 103/14). 

 

Член 66 

(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на до-

несувањето,  а ќе  се објават во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 01 – 1958/1  

30 октомври 2015 година Претседател 

Скопје Димитар  Петров, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

5261. 
Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 
188/2014,20/15, 61/15, 98/15, 129/15 и 154/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на седницата одржана на 30 септември 2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ  
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА  

ФОНДОТ  ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2015 и  42/2015), во членот 2 се вршат следните измени и дополнувања: 

 
Се утврдуваат нови референтни цени на следните лекови: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 
 
 
 
          Бр. 02-16750/3                                                                                                                    Управен одбор 

6 октомври 2015 година                                                                                                                Претседател, 
             Скопје                                                                                                                          Ангел Митевски, с.р. 
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Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 10, член 56 став 1 точка 3, член 69 и член 70 од 

Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 

50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 

112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015 и 129/2015), член 10 став 2, член 20, член 21, член 

22 и член 23 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задол-

жително здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015, 64/2015 и 

96/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана 

на 9 септември 2015 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, 

ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ  

СИСТЕМ НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од инфор-

мациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот („Службен весник на Република Македонија“ број 

57/2013, 88/2013, 172/2013 и 156/2014), во член 3 став 6 обрасците ЕЛ-ОЛ1 и ЕЛ-ЗО1 се заменуваат со нови об-

расци ЕЛ-ОЛ1 и ЕЛ-ЗО1 кои се во прилог на овој правилник.  

 

Член 2 

Во членот 14 се додава нов став 5 кој гласи: 

„Овластените лица на здравствените установи од  дејноста општа медицина преку веб порталот на Фондот 

вршат достава на податоци за остварени превентивни мерки. Доставата на овие податоци се верификува со ко-

ристење на дигиталниот сертификат од нивната електронска здравствена картичка.“ 

 

Член 3 

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

а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.  

 

           Бр. 02-15382/5 Управен одбор 

 15 септември 2015 година Претседател, 

                Скопје Ангел Митевски, с.р. 

 

5262. 
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5263. 
Врз основа на член 9, член 25 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 

весник на Република Македонија“ број 25/2000, 

34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 

37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 

67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 

16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 

112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015 

и 129/2015), Управниот одбор на Фондот за здравстве-

но осигурување на Македонија, на седницата одржана 

на 9 септември 2015 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-

РЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 

ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 18/2015, 64/2015, 96/2015 и 

125/2015), во членот 7 ставот 4 се брише. 

 

Член 2 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивање на согласност од ми-

нистерот за здравство. 

 

Бр. 02-15382/12 Управен одбор 

15 септември 2015 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 

________ 

5264. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравственото осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 

37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 

67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 

187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 

20/15, 61/15, 98/2015, 129/2015, 150/2015 и 154/2015)  

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија, на седницата одржана на 30 септем-

ври 2015 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 

НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТА-

НОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕ-

КОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА  

ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за утврдување на постапка за оп-

ределување на месечниот износ на средствата кои 

здравствената установа може да ги добие за издадени 

лекови на рецепт од листата на лекови на товар на 

средствата на Фондот („Службен весник на Република 

Македонија“ број 34/2014 и 48/2015) по членот 6 се до-

дава нов член 6-а кој гласи: 

 

„Член 6-а“ 

За  аптеките  кои поради настанати статусни проме-

ни (присоединување односно раздвојување или проме-

на на седиште)  немаат комплетна реализација на кво-

тата за одреден месец за последните шест месеци за 

кои Фондот има податоци, по евидентирање на наста-

натата статусна промена, определувањето односно пре-

распределбата ќе се врши при наредната пресметка на  

квотите. Во овој период аптеката ја задржува квотата 

доделена по извршената статусна промена, освен ако 

во последните шест месеци има остварено реализација 

на квотата над 90%.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 

од министерот за здравство. 

Овој правилник ќе се применува и за аптеките кои 

имаат направено статусни промени (присоединување 

односно раздвојување или промена на седиште) кои 

влегле во прераспределбата на квотите од 1.7.2015 го-

дина, доколку е тоа поповолно за истите. 

 

Бр. 02-16750/2 Управен одбор 

6 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ 
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
8. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ  
(ЗНБП)  2015/973  НА СОВЕТОТ ОД 22 ЈУНИ 2015 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА 

2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП)  2015/973  на 

Советот од 22 јуни 2015 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија;   
- финансиски мерки; 
- ембарго на опрема која може да се користи за внатрешна репресија;  
- забранa на купување, увоз или транспорт на сурова нафта и нафтени деривати од Сирија; 
- пристапот до аеродромите  под  надлежност на Република Македонија  за сите карго-летови извршени од си-

риски авиопревозници и сите летови извршени од  Сириската Арапска авионска компанија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерство-

то за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Упра-
вата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на 
рестриктивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивните  мерки  се врши на начин утврден со Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот 

од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија, Одлуката 2014/74/ЗНБП на Советот од 10 февруари 
2014 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, Одлуката  (ЗНБП)  
2015/837 на Советот од  28 мај  2015 година за изменување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки про-
тив Сирија и Одлуката за спроведување на Одлуката за спроведување  (ЗНБП)  2015/973  на Советот од 22 јуни 
2015 година за спроведување на Одлука 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија. 

 
Член 6 

Рестриктивните мерки против  Сирија  ќе се применуваат до 1 јуни  2016 година. 
 

Член 7 
Одлуката за спроведување  (ЗНБП)  2015/973  на Советот од 22 јуни 2015 година за спроведување на Одлука 

2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски 
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
            Бр. 42-10014/1 Заменик на претседателот 
 28 октомври  2015 година на Владата на Република 
              Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ 

УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ 
 
9. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗАРАДИ ЗАКАНИ КОН МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И 
БЕЗБЕДНОСТ ПРИЧИНЕТИ ОД ТЕРОРИСТИЧКИ И ЕКСТРЕМИСТИЧКИ АКТИ, СОГЛАСНО РЕЗОЛУ-
ЦИЈАТА 2196 (2015) ЗА ЦЕНТРАЛНО АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  

НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Резолуциите 2127 (2013) и 2134 (2014), против 

физички и правни лица кои ги командуваат и се членови или поврзани со вооружените групи и формации кои деј-
ствуваат на територијата на Централноафриканската Република, заради закани кон регионалниот и меѓународниот 
мир и безбедност, кршење на човековите права и слободи и меѓународното хуманитарно право, причинети од те-
рористички и екстремистички акти. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- финансиски и економски мерки  
- забрана за влез во Република Македонија и 
- ембарго на оружје. 
                

Член 3 
 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за еко-

номија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање, Ми-
нистерството за транспорт и врски и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување 
на рестриктивните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
                                               

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден согласно Резолуцијата 2196 (2015) на Со-

ветот за безбедност на Обединетите нации. 
Рестриктивните мерки се спроведуваат против физички и правни лица, определени од страна на Комитетот за 

санкции, како лица кои се вклучени или поддржуваат извршување на акти за загрозување на мирот, стабилноста и 
безбедноста на Централно Африканската Република, вклучително и акти кои ги прекршуваат меѓународните дого-
вори или го загрозуваат процесот на политичка транзиција и демократски промени во државата.   

 
Член 6 

Рестриктивните мерки утврдени со точките 1-10 од Резолуцијата 2196 (2015) на Советот за безбедност на Обе-
динетите нации, заради закани кон регионалниот и меѓународниот мир и безбедност причинети од терористички и 
екстремистички акти, се применуваат на неопределено време.  

 
Член 7 

Резолуцијата 2196 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и во 
превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Маке-

донија”. 
 

            Бр. 42-10537/1 Заменик на претседателот 
 28 октомври  2015 година на Владата на Република 
              Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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