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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2373. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

 

Се прогласува Законот за изменување  на Законот 

за тутун и тутунски производи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 10 јули 2013 година. 

  

Бр. 07–2773/1                               Претседател 

10 јули 2013 година                на Република Македонија,                       

    Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН  

И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 

 

Член 1 

Во Законот за изменување на Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” број 93/13),  во членот 5 зборовите: „а ќе 

се применува во рок од 30 дена од денот на влегување-

то во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: 

„а  ќе започне да се применува со започнувањето со 

примената на членот 12 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за акцизите („Службен весник 

на Република Македонија“ број 82/13).“ 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

___________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DUHAN DHE 

PRODUKTE TË DUHANIT 

 

Neni 1 

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për duhan dhe 

produkte të duhanit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 93/13) në nenin 5 fjalët: "e do të 

zbatohet në afat prej 30 ditësh nga  dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "e do të fillojë të 

zbatohet me fillimin e zbatimit të nenit 12 të Ligjit për 

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akciza (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 82/13)."  

 

Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

___________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2374. 

Врз основа на член 23 став 2, а во врска со ставот 1 

алинеја 3 од Законот за државното правобранителство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/2007), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 6 јули 2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-

ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-

ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР 

 

1. На Абдулмуталип Алији му се утврдува преста-

нок на функцијата државен правобранител во Држав-

ното правобранителство на Република Македонија за 

подрачјето на Гостивар, поради исполнување на усло-

вите за стекнување на правото на старосна пензија. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 23-4895/1 Претседател на Владата 

6 јули 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2375. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во Одлуката за давање на трајно користе-

ње на градежно земјиште сопственост на Република 

Македонија на Општина Крушево, објавена во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 88/2013, нап-

равена е техничка грешка, поради која се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОП-

СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  

ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

Во членот 1 наместо зборовите: „КП бр. 1/13 КО 

Норово“, треба да стојат зборовите: „КП бр. 1/3 КО Но-

рово“. 

 

Бр. 41-3590/1  

9 јули 2013 година Од Владата 

Скопје на Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2376. 

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 5 од Законот 

за возила  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.140/08, 53/11, 123/12 и 70/13) министерот за 

внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМА, СОДРЖИНА, КВАЛИТЕТ И НАЧИН 

НА ПОСТАВУВАЊЕ  НА НАЛЕПНИЦА ЗА 

ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната, квалитетот и начинот на поставување на налепни-

ца за извршена регистрација на возило (во натамошни-

от текст: налепницата). 

 

Член 2 

Налепницата е во форма на круг со радиус 35 мм. 

На целата површина на налепницата  во зависност 

од календарската година во која е извршена регистра-

цијата, во црвена, жолта или сина боја, се простираат 

краците на знамето на Република Македонија со ефект 

на скршено стакло. Овие бои се повторуваат по исте-

кот на секоја трета календарска година.    

Во средината на налепницата отпечатен е грбот на 

Република Македонија. 

 

Член 3 

Во горниот среден дел на налепницата, во полук-

ружна форма отпечатен е текст „РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА“, под него е отпечатен податок за календар-

ската година во која е извршена регистрацијата, а под 

него е отпечатен сериски број на налепницата. 

Од левата и од десната страна на грбот на Републи-

ка Македонија, како и под серискиот број на налепни-

цата, со римски броеви испечатени се месеците од ка-

лендарската година.  

 

Член 4 

Налепницата е двослојна и се користи за внатрешна и 

надворешна употреба во зависност од начинот на нејзино-

то поставување согласно членот 6 од овој правилник. 

На краевите на налепницата се наоѓаат специјални 

засечоци кои овозможуваат нејзино кинење на мали де-

лови во случај на нејзино несоодветно отстранување од 

местото на кое е поставена. 

Во секоја четвртина од налепницата се наоѓа хо-

лограм со знамето на Република Македонија, видлив 

под одреден агол и без можност за негово реплици-

рање.  

 

Член 5 

Налепницата има фотометриски и колорометриски 

својства кои овозможуваат отпорност и издржливост 

на надворешни влијанија за целото време на нејзината 

важност. 

Својствата од ставот 1 на овој член оневозможуваат 

одлепување на налепницата од местото на кое е поста-

вена без нејзино оштетување, појава на воздушни изда-

тоци на нејзината површина, промена на нејзината боја 

и содржина и гарантираат непроменливост на видли-

воста на заштитните елементи.  

 

Член 6 

Налепницата се поставува на внатрешната предна 

горна десна страна на ветробранското стакло за сите 

возила и на внатрешната предна долна десна страна за 

автобуси, товарни возила и други големи возила.  

Кај моторните возила без ветробранско стакло на-

лепницата се поставува на предниот горен десен крај 

на возилото, а кај приклучните возила на задниот десен 

дел до регистарската таблица.        

 

Член 7 

Налепницата е дадена во прилог кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 8 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за форма-

та и содржината на налепницата за извршен технички 

преглед на возило („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 22/11) и член 44 став 3 од Правилникот 

за технички преглед на возила („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 81/10 и 49/13). 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-

ри 2014 година. 

 

Бр. 12.1-42988/1 Министер 

5 јули  2013 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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2377. 
Врз основа на член 77 став (5) од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

140/08, 53/11, 123/12 и 70/13), министерот за внатреш-

ни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

КОНТРОЛЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА НАЈМАЛ-

КУ 1% ОД БРОЈОТ НА ПРЕГЛЕДАНИТЕ ВОЗИЛА ЗА 

КАТЕГОРИИТЕ ВОЗИЛА ЗА КОИ Е ОВЛАСТЕНО 

ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИ 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДЗОРОТ ОД СТРАНА НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пките за вршење на контролен технички преглед на 

најмалку 1% од бројот на прегледаните возила за кате-

гориите возила за кои е овластено правното лице за 

технички преглед при спроведување на надзорот од 

страна на Министерството за внатрешни работи. 

 

Член 2 

Работите на технички преглед се извршуваат од 

страна на овластени правни лица. 

Овластените правни лица го вршат техничкиот 

преглед најмалку за една група категории на возила. 

 

Член 3 

Од страна на министерството за внатрешни работи 

контролен технички преглед се врши на најмалку 1% 

од бројот на прегледаните возила за категориите вози-

ла за кои е овластено правното лице за технички прег-

лед. 

Контролниот технички преглед се врши по прет-

ходно извршен технички преглед на возилата и издаде-

ните документи за извршениот преглед од страна на 

овластеното правно лице. 

 

Член 4 

Контролниот технички преглед опфаќа повторен 

преглед  на возилото од страна на овластеното службе-

но лице на Министерството за внатрешни работи, и тоа 

во однос на целокупната спроведена постапка  и резул-

татите од прегледот за утврдување на техничката ис-

правност на возилото. 

Повторниот преглед од ставот 1 на овој член опфа-

ќа технички преглед, со кој се утврдува исправноста на 

пропишаните системи, составни делови, самостојни 

технички единици на возилото, а особено уредите за 

управување, уредите за сопирање, пневматиците и уре-

дите за давање на светлосни сигнали, уредите за освет-

лување на патот, уредите за испуштање на согорените 

гасови и преглед на идентификационите броеви на во-

зилото. 

При вршење на контролниот технички преглед од 

страна на овластеното службено лице на Министер-

ството за внатрешни работи се врши преглед на начи-

нот на водење на евиденција за извршениот технички 

преглед на возилото од страна на овластеното правно 

лице за технички преглед. 

 

Член 5 

Од страна на овластеното службено лице на Минис-

терството за внатрешни работи при контролниот тех-

нички преглед се врши увид во снимките од воспоста-

вениот систем на видео надзор, со цел да се утврди 

вердостојноста на извршениот технички преглед на во-

зилото. 

Член 6 

За извршениот надзор при вршењето на контролни-

от технички преглeд од страна на овластеното службе-

но лице на Министерството за внатрешни работи се из-

готвува службен материјал, со чија содржина е запоз-

наено одговорното лице во овластеното правно лице за 

технички преглед. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македoнија“. 

 

Бр. 12.1-43616/1 Министер 

9 јули  2013 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

2378. 

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за проце-

на („Службен весник на Република Македонија” бр. 

115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за тран-

спорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРА-

ДАТА ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА И НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на 

пресметување на наградата за извршена работа и надо-

местокот за реално потребните трошоци за вршење на 

процена на недвижен имот кој го наплаќаат овластени-

те проценувачи за извршената процена. 

 

Член 2 

Висината на наградата за извршена процена на нед-

вижен имот изнесува: 
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Член 3 
Висината на наградата за извршената процена може да биде пониска, но не повеќе од 20 % од утврдената 

во член 2 на овој правилник.  
  

Член 4 
Надоместокот за реално потребни трошоци за вршење на процената се пресметуваат врз основа на: 
- реално направените трошоци за превоз надвор од седиштето на проценувачот и тоа до висина на трошо-

ците на возниот билет што го користел проценувачот, односно 30% од трошоците за гориво и патарини при 
користење на сопствено возило; 

- трошоци за ноќевање направени надвор од седиштето на проценувачот и 
- трошоци за копирање, превод и слично направени над 1000 денари. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

           Бр. 01-6571  
   10 јули 2013 година                                                                      Министер, 
            Скопје                                                                       Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 31 став (4) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија” бр.115/10, 
158/11, 185/11 и 64/12), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА  
И НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ПРОЦЕНА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот 

за реално потребните трошоци за вршење на процена на транспортни средства кој го наплаќаат овластените про-
ценувачи за извршената процена. 

 
Член 2 

Висината на наградата за извршена процена на транспортни средства изнесува: 

2379. 
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Член 3 
Висината на наградата за извршената процена може да биде пониска, но не повеќе од 20 % од утврдената 

во член 2 на овој правилник. 
  

Член 4 
Надоместокот за реално потребни трошоци за вршење на процената се пресметуваат врз основа на: 
- реално направените трошоци за превоз надвор од седиштето на проценувачот и тоа до висина на трошо-

ците на возниот билет што го користел проценувачот, односно 30% од трошоците за гориво и патарини при 
користење на сопствено возило; 

- трошоци за ноќевање направени надвор од седиштето на проценувачот и 
- трошоци за копирање, превод и слично направени над 1000 денари. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

          Бр. 01-6570  
   10 јули 2013 година                                                              Министер, 
             Скопје                                                                     Миле Јанакиески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2380. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013) и член 28 став 1 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр.143/11 и 78/13), постапу-
вајќи по барањето на Друштво за градежништво, трго-
вија и услуги ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, 
за издавање на  лиценца за вршење на енергетска деј-
ност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на 
големо со Еуродизел БС на седницата одржана на 
11.7.2013 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИО-
ГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА  

НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. На Друштво за градежништво, трговија и услуги 

ГУЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, му се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност Трговија на голе-
мо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и гори-
ва за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС.   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС“ кој 
што е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
Уп1 Бр. 11-81/13  

11 јули 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНС-
ПОРТ–ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС  

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за градежништво, трговија и услуги ГУ-

ЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на 
ул.„9 –ТИ МАЈ“ бр.36-19, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР, Републи-
ка Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- Трговија на го-
лемо со Еуродизел БС.   

3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 јули 2013 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 јули 2023 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 40.03.1/13 
 
7. Број на деловниот субјект - 6345506 
  
8. Единствен даночен број – 4030008025844 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт - тр-
говија на големо со Еуродизел БС. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС, заради натамошна продажба на трговци или потро-
шувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 резервоара со волумен од по 50 м3 меѓусебно поврза-
ни, односно со вкупен капацитет од 150 м3,  во сопс-
твеност на Друштвото за градежништво БЕТОН АД 
Скопје, лоцирани на КП 1258/1, КО Ѓорче Петров 5-
Лепенец, на ул.Шар Планина бр.12, закупени од страна 
на Друштво за градежништво, трговија и услуги ГУ-
ЛИВЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Еуродизел БС, во секое време треба да ги 
исполнуваат пропишаните минимално-техничките ус-
лови за вршење на дејноста 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС, со капацитет 
определен со прописите со кои се уредува трговијата 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на   Еу-
родизел БС, најдоцна во рок од 30 дена по настаната 
промена 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС, носи-

телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС; 
- обезбеди Еуродизел БС со кој врши трговија на 

големо да ги исполнува пропишаните норми за квали-
тетот; 



 Стр. 10 - Бр. 99                                                                                          12 јули 2013 
 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 
и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

- во согласност со сметководствените стандарди 
со кои се уредува сметководственото работење на 
претпријатието: да изготвува финансиски извештаи 
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврски-
те, капиталот, приходите и расходите со резултатите 
од работењето, како и паричните текови на претприја-
тието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи подато-
ци за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС, во текот на 
извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај соста-

вен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна годи-
на, за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените 

заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на Еуродизел БС, презен-
тирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика во вршењето на  дејноста за која е издадена 
лиценцата,  увид во целокупната документација на но-
сителот на лиценцата, објектите, деловните простории, 
простори, инсталациите, како и на средствата и опре-
мата потребни за вршење на дејноста, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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2381. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, а 
во врска со член 25 став 1 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 16/11, 
136/11 и 79/13), на седницата одржана на 11.7.2013 го-
дина, донесе  

 
ТАРИФЕН СИСТЕМ  

ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член1 
(1) Со овој Тарифен систем за продажба на топлин-

ска енергија (во понатамошниот текст: Тарифен си-
стем) особено се уредуваат:  

1) критериумите за определување на категории на 
потрошувачи;  

2) пресметковни елементи за утврдување на надо-
месток за испорачаната топлинска енергија и моќност 
помеѓу вршителот на енергетската дејност дистрибуци-
ја на топлинска енергија и вршителите на енергетските 
дејности производство на топлинска енергија и снабду-
вање со топлинска енергија;  

3) пресметковни елементи за утврдување на надо-
местокот за топлинска енергија помеѓу вршителот на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија 
и потрошувачите на топлинска енергија; 

4) основи и начин на формирање на тарифни ставо-
ви и нивна примена врз пресметковните елементи; 

5) распределба на надомест на мерно место.  
 

Дефиниции 
 

Член 2 
Одделните изрази употребени во овој Тарифен си-

стем го имаат следното значење:  
„Ангажирана топлинска моќност“ -топлинска 

моќност што е ангажирана на ниво на мерно место која 
се определува по пат на пресметка дефинирана во овој 
Тарифен систем;  

„Грејна инсталација на потрошувач“ -дел од си-
стемот која се надоврзува на топлинската станица, од-
носно грејната инсталација на објектот и служи за од-
давање на топлинската енергија кај потрошувачот;  

„Оператор на системот за дистрибуција на топ-
линска енергија“ е правно лице кое што врши дејност 
дистрибуција на топлинска енергија и управува со си-
стемот за дистрибуција на топлинска енергија и е одго-
ворен за работењето на дистрибутивниот систем, него-
вото одржување, развој и за обезбедување долгорочна 
способност на системот за задоволување на разумните 
потреби за дистрибуција на топлинска енергија, не 
вклучувајќи го снабдување со топлинска енергија; 

„Делбена единица“ – податок врз основа на кој се 
врши распределбата на надоместокот на ниво на мерно 
место (грејна површина, ангажирана моќност, им-
пулс/единица од распределувач на топлинска енергија, 
топлинска енергија од индивидуален мерен уред);         

„Домаќинство“ – е потрошувач што набавува топ-
линска енергија за потребите во домаќинството, но не 
и за потребите на комерцијалните дејности;   

„Индивидуален мерен уред“ – калориметар, мерен 

уред кај индивидуален станбен објект или мерен уред 

поставен на влез на стан во објект за колективно дому-

вање со кој се овозможува распределба на надоместо-

кот за топлинска енергија на ниво на мерно место;       

„Инсталирана топлинска моќност“ -е топлинска 

моќност на грејните тела кои се инсталирани на ниво 

на мерно место, односно потрошувач во согласност со 

термотехнички проект;              

„Корисник на дистрибутивна мрежа“ – е физич-

ко или правно лице кое ја користи дистрибутивната 

мрежа заради превземање и предавање на топлинска 

енергија за греење;  

„Метод на распределба“ -начин на распределба на 

надоместокот на мерно место кај потрошувачите на 

мерното место и истиот може да се распредели по греј-

на површина, анагажирана моќност, единици од рас-

пределувач на топлинска енергија, топлинска енергија 

од индивидуален мерен уред;         

„Мерно место“ -место каде е лоциран мерниот 

уред за топлинска енергија; 

„Мерило на топлинска енергија“ -(во понатамош-

ниот текст: мерен уред)– мерен уред за мерење на ис-

порачаната топлинска енергија на мерното место;          

„Надомест за топлинска енергија на ниво на по-

трошувач“ -надомест со кој се задолжува тарифниот 

потрошувач согласно надоместот за топлинска енерги-

ја по тарифна категорија на мерно место и методот на 

распределба (во понатамошниот текст: Надомест за 

топлинска енергија);           

„Надомест за топлинска енергија по тарифна ка-

тегорија на мерно место“ – збир на производите од 

потрошената топлинска енергија и ангажираната топ-

линска моќност на мерното место од тарифната катего-

рија и соодветните тарифни ставови (во понатамошни-

от текст: Надомест на мерно место);    

Надомест за варијабилен дел од надоместокот за 

топлинска енергија е надомест кој се однесува за ис-

порачната топлинска енергија на потрошувачот. 

Надомест за фиксен едел од надоместокот за топ-

линска енергија е надомест кој се однесува за ангажи-

раната моќност на потрошувачот. 

„Производител на топлинска енергија“- (во по-

натамошниот текст: производител) –  е носител на ли-

ценца за вршење на енергетска дејност производство 

на топлинска енергија, кој ја продава произведената 

топлинска енергија на дистрибутерот на топлинска 

енергија по цена пониска од регулираната цена на топ-

линската енергија од регулираниот производител; 

„Приклучок на дистрибутивен систем“ е функ-

ционална врска на цевководи, опрема и уреди со која 

објектите и инсталациите на корисникот се поврзуваат 

на соодветниот дистрибутивен систем; 

„Приклучување“ - претставува операција или по-

стапка на ставање на приклучокот во функција;        

„Потрошена топлинска енергија“ – испорачана 

топлинска енергија регистрирана на мерилото на топ-

линска енергија, односно пресметана топлинска енер-

гија во случаите определени со овој тарифен систем, е 

основа за пресметка на надоместокот за топлинска 

енергија;   
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„Потрошувач на топлинска енергија“ е купувач 
кој што набавената топлинска енергија ја користи за 
сопствена потрошувачка, вклучувајќи го и операторот 
за дистрибуција кога купува топлинска енергија заради 
покривање на загубите во соодветниот систем и произ-
водителите на топлинска енергија за сопствена потро-
шувачка;       

„Распределба на надоместокот за топлинска 
енергија“ - е утврдување на надомест за топлинска 
енергија на ниво на потрошувач со примена на една од 
методите за распределба;          

„Распределувач на надоместокот за топлинска 
енергија“ – уред со кој се овозможува распределба на 
надоместокот за топлинска енергија измерена на мерно 
место (во понатамошниот текст: Распределувач);        

„Регулиран производител на топлинска енерги-
ја“ е производител на топлинска енергија кој има обвр-
ска да обезбедува топлинска енергија за потребите на 
потрошувачите и системски услуги за потребите на 
операторот на системот за дистрибција на топлинска 
енергија на кој што производителот е приклучен, по 
регулирани услови, цени и тарифи; 

„Снабдувач на топлинска енергија“ е носител на 
лиценца кој ги снабдува потрошувачите со топлинска 
енергија и може да врши трговија со топлинска енергија; 

„Снабдување со топлинска енергија“ е продажба 
на топлинска енергија на потрошувачите и може да 
вклучи трговија со топлинска енергија; 

„Систем за топлинска енергија за греење“ -цели-
на од енергетски објекти, постројки, уреди и инстала-
ции меѓусебно поврзани така што претставуваат единс-
твен технички систем за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење (во пона-
тамошниот текст: систем);       

„Систем за дистрибуција на топлинска енергија 
(дистрибутивен систем за топлинска енергија)“ е 
енергетски систем за дистрибуција на топлинска енер-
гија на подрачје или дел од подрачјето на единица на 
локалната самоуправа; 

„Тарифна категорија“ -се потрошувачи на топ-
линска енергија за кои важат исти тарифни ставови;       

„Тарифен модел“ -модел за пресметка на тарифни 
ставови;       

„Тарифен елемент“ -дел од тарифниот модел кој 
се однесува на потрошената топлинска енергија и анга-
жираната топлинска моќност;  

„Тарифен став“ -дел од тарифниот систем кој во 
денари ја изразува вредноста на поединечниот тарифен 
елемент во рамките на определена тарифна категорија, 
одобрен со Одлука од страна на Регулаторната комиси-
ја за енергетика;       

„Топлинска енергија“ е енергија во облик на топ-
ла вода или пареа добиена во постројки за производс-
тво на топлинска енергија со користење на горива (фо-
силни, биомаса или биогас), геотермални извори или 
сончева енергија; 

„Топлиноносител“ -водата со која се пренесува 
топлинската енергија за греење од производителот на 
топлинска енергија до потрошувачот на топлинска 
енергија за греење;      

„Топлинска станица“ -дел од системот кој се на-
доврзува на Дистрибутивната мрежа и служи за регула-
ција на влезните параметри на топлиноносителот во 
објектот на корисникот и мерење на испорачаната топ-
линска енергија.       

Категории на потрошувачи 
 

Член 3 
(1) Потрошувачите се распределуваат во две тариф-

ни категории:  
1) I. Домаќинства; и   
2) II. Останати.  
(2) Категоријата потрошувачи-домаќинства се по-

трошувачи кои топлинската енергија ја користат за гре-
ење на станбениот простор наменет исклучиво за дому-
вање.  

(3) Категоријата потрошувачи-останати се сите 
останати потрошувачи кои не припаѓаат на категорија-
та домаќинства.  

(4) Релативниот однос на тарифните ставови помеѓу 
категориите потрошувачи е:  

 
Домаќинства : Останати = 1,0 : 2,0 . 

Тарифни елементи 
 

Член 4 
(1) Тарифни елементи се:  
1) Ангажирана топлинска моќност (kW) и  
2) Потрошена топлинска енергија (kWh).  
 

Тарифни ставови 
 

Член 5 
(1) Тарифни ставови се:  
1) Цена за ангажирана топлинска моќност (дена-

ри/kW) и  
2) Цена за потрошена топлинска енергија (дена-

ри/kWh).  
(2) Тарифните ставови се дефинираат за следните 

два режима на работа:  
1) Редовна испорака на топлинска енергија и  
2) Пробно греење.  
(3) Тарифните ставови се дефинираат одделно за 

регулиран производител, дистрибутер, снабдувач и по-
трошувач.  

(4) Регулаторната комисија за енергетика ги утвр-
дува тарифните ставови во согласност со Правилникот 
за цени на топлинска енергија и системски услуги. 

(5) Тарифните ставови за пробно греење се повисо-
ки од тарифните ставови на снабдувачот за редовна ис-
порака на топлинска енергија за 50%.  

 
Трошоци за исклучување и повторно приклучува-
ње на потрошувачите од/на грејната инсталација  

на објектот 
 

Член 6 
(1) Потрошувачите кои бараат да се исклучат и 

приклучат од/на грејната инсталација на објектот, ги 
имаат следните трошоци:  

1) Фиксни трошоци по интервенција (денари);  
2) Трошоци за материјал и работна рака за исклучу-

вање по грејно тело (денари);  
3) Трошоци за материјал и работна рака за приклу-

чување по грејно тело (денари);  
4) Трошоци за испуштање на ХПВ во сезона -топла 

вода (денари/м3);  
5) Трошоци за испуштање на ХПВ вон сезона -лад-

на вода (денари/м3).  



 Стр. 14 - Бр. 99                                                                                          12 јули 2013 
 

(2) Tрошоците од став 1 на овој член, се утврдуваат 
врз основа на интерни акти на снабдувачот, по прет-
ходно одобрување од Регулаторната комисија за енер-
гетика, објавени на веб страната на снабдувачот.  

(3) Трошоците за потрошувачите кои присилно се 
исклучени од/на грејната инсталација на објектот, а 
при исклучувањето не се наплатени трошоците за иск-
лучување, при повторно приклучување, потрошувачите 
се задолжуваат со трошоците за исклучување и прик-
лучување повисоки за 100% од трошоците кои важат за 
приклучување и исклучување по барање на потрошува-
чот.  

 
Трошоци за исклучување и повторно приклучува-

ње на топлинска станица (мерно место) на корисни-
кот од/на топловодната дистрибутивна мрежа 
 

Член 7 
(1) За потрошувачите кои бараат својата топлинска-

та станица да ја исклучат или приклучат од/на топло-
водната дистрибутивна мрежа важат следниве: 

1) Фиксни трошоци по интервенција (денари) 
2) Трошоци за испуштена ХПВ во сезона- топла во-

да (денари /м3),  
3) Трошоци за испуштена ХПВ вон сезона- ладна 

вода (денари /м3),  
4) Трошоци за материјал за исклучување (пломба, 

бленда, заптивачки материјал, муф и штопна) 
(2) Tрошоците од став 1 на овој член, се утврдуваат 

врз основа на интерни акти на дистрибутерот, по прет-
ходно одобрување од Регулаторната комисија за енер-
гетика, објавени на веб страниците на дистрибутерот и 
снабдувачот.  

(3) Tрошоците од став 1 на овој член важат и за 
присилни исклучувања и за приклучувања на топлин-
ски станици по барање на снабдувачот согласно став 1 
од член 37 од Мрежните правила. 

(4) Tрошоците на корисникот кој присилно е исклу-
чен од топловодната дистрибутивна мрежа од страна 
на дистрибутерот кога корисникот предизвикал дерегу-
лација на системот, кога ја загрозува безбедноста на 
извршителите и функционалноста на системот од тех-
ничка неисправност на грејната инсталација и опрема-
та во топлинската станица (согласно став 2 од член 37 
од Мрежните правила), при повтрното приклучување 
се повисоки за 100% од трошоците кои важат за прик-
лучување на корисникот по барање. 

 
Трошоци за вршење на други услуги од страна на 

снабдувачот по барање на потрошувач 
 

Член 8 
(1) Согласно интерните акти во кои се дефинирани 

трошоците за вршење на други услуги од страна на 
снабдувачот, по претходно одобрување од Регулатор-
ната комисија за енергетика, се наплатуваат следниве 
услуги:  

1) контрола на инсталираната моќност (денари/по-
трошувач);  

2) контрола на грејната површина (денари/потро-
шувач);  

3) контрола на исклучените потрошувачи (дена-
ри/потрошувач);  

4) читање на распределувачите (денари/распределу-
вач) и  

5) распределба на надоместокот за топлинска енер-
гија на ниво на потрошувач (денари/потрошувач).  

 
II. ДЕФИНИРАЊЕ НА ТАРИФНИ СТАВОВИ 

 
Вкупен надомест 

 
Член 9 

(1) Вкупниот надоместок за произведена топлинска 
енергија на Регулираниот производител, надоместок за 
системски услуги и системска резерва, надоместок за 
превземената топлинска енергија од производители на 
топлинска енергија, надоместокот за услугата дистри-
буција на топлинска енергија и надоместокот за услу-
гата снабдување со топлинска енергија, се определени 
согласно Правилникот за цени на топлинска енергија и 
системски услуги.  

(2) Овие надоместоци претставуваат основа за де-
финирање на тарифните ставови кои се предмет на овој 
Тарифен систем.  

 
1. Тарифни ставови на ниво на регулиран  

производител 
 

Вкупен надомест за произведена топлинска  
енергија 

 
Член 10 

 
(1) Вкупниот надоместок за произведена топлинска 

енергија на Регулираниот производител се состои од 
надоместок за системски услуги и системска резерва 
(фиксен дел) и надоместок за произведена топлинска 
енергија (варијабилен дел): 

Nrpr = Nrprf + Nrprv 
 

Nrpr
  

- вкупен надоместок за произведена 
топлинска енергија на ниво на регу-
лиран производител; [денари] 

Nrprf
  

- надоместок за системски услуги и 
системска резерва на регулиран про-
изводител(фиксен дел); [денари] 

Nrprv - надоместок за произведена топлин-
ска енергија (варијабилен дел); [денари] 

 
Надоместокот за системски услуги и системска  

резерва 
 

Член 11 
(1) Фиксен дел од вкупниот надомест за произведе-

на топлинска енергија (надоместок за системски услу-
ги и системска резерва), се состои од: 

1) оперативни трошоци; 
2) амортизација на средства и 
3) принос на средства  
одобрени од страна на Регулаторната комисија за 

енергетика согласно Правилникот за цени на топлин-
ска енергија и системски услуги.  

(2) Одобрениот фиксен дел од надоместокот за про-
изведена топлинска енергија на ниво на регулиран про-
изводител, од став 1 на овој член, Регулираниот произ-
водител го фактурира на Дистрибутерот на 12 месечни 
рати (Nrprfm).  

 
Nrprfm = Nrprf/12 
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Nrprfm - месечен надоместокот за си-
стемски услуги и системска 
резерва на регулираниот про-
изводител кое врши енергет-
ска дејност производство на 
топлинска енергија за греење; [ден/месец] 

Nrprf - годишен надоместок за си-
стемски услуги и системска 
резерва на регулиран произво-
дител (фиксен дел); [ден/година] 

 
Варијабилен дел од надоместокот за произведена 

топлинска енергија 
 

Член 12 
(1) Варијабилниот дел од надоместокот за произве-

дена топлинска енергија се состои од трошоците за го-
риво одобрени од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика согласно Правилникот за цени на топлин-
ска енергија и системски услуги.  

(2) Варијабилниот дел од надоместокот на топлин-
ска енергија за произведена топлинска енергија овоз-
можува дефинирање на тарифниот став за потрошена 
топлинска енергија изразена во денари/kWh.   

 
Тарифен став за произведена топлинска енергија на 

Регулираниот производител 
 

Член 13 
(1) Произведена топлинска енергија (Erpr) изразена 

во kWh од страна на Регулираниот производител е пре-
дадена топлинска енергија во дистрибутивниот систем 
согласно Правилникот за цени на топлинска енергија и 
системски услуги. 

(2) Варијабилниот дел од надоместокот за произве-
дена топлинска енергија се состои од трошоци за гори-
во пооделно за типот на гориво и истиот се пресметува 
на следниов начин: 

 
Nrprv = ΣNrprvgi 

Nrprv = Σi( Cprvgi * Eprgi) 
 
(3) Тарифните ставови за произведена топлинска 

енергија од различен тип на гориво се пресметуваат ка-
ко однос од трошокот за гориво за соодветниот тип на 
гориво и произведената енергија од истиот тип на го-
риво изразен во денари/kWh, на следниов начин: 

 
Cprvgi= Nrprvgi / Erprgi 

 
Nrprv - варијабилен дел од надоместок 

на регулиран производител; [денари] 
Cprvgi - тарифен став за произведена 

топлинска енергија од соодве-
тен тип на гориво;  [денари/kWh] 

Eprgi - произведена топлинска енерги-
ја од соодветен тип на гориво; [kWh] 

Nrprvgi- варијабилен дел од надоместок 
на регулиран производител за 
соодветен тип на гориво; [денари] 

 
Тарифниот став за произведена топлинска енергија 

(денари/kWh) на ниво на Регулиран производител, се 
одредува на следниов начин:  

 
Crprv = Nrprv/ Erpr 

Crprv - тарифен став за произведе-
на топлинска енергија (ва-
ријабилен дел) на ниво на 
регулиран производител 
(денари/kWh); [денари] 

Nrprv - варијабилен дел од надоме-
сток на регулиран произво-
дител; [денари/kWh] 

Erpr - произведена топлинска 
енергија на праг на регули-
ран производител; [kWh] 

 
2. Тарифни ставови на ниво на дистрибутер 

 
Надоместок за услуга дистрибуција на  

топлинска енергија 
 

Член 14 
(1) Надоместок за услугата дистрибуција на топ-

линска енергија на дистрибутерот се состои само од 
фиксен дел.  

 
Nd = Ndf 

 
Nd -надоместок за услугата дистрибуција на топ-

линска енергија (денари);  
Ndf -фиксен дел од надоместок за услугата дистри-

буција на топлинска енергија (денари).  
 

Фиксен дел од надоместокот за услуга дистрибуција 
на топлинска енергија 

 
Член 15 

(1) Фиксниот дел од надоместокот за услугата ди-
стрибуција на топлинска енергија се состои од:  

1) оперативни трошоци,  
2) амортизација на средства и  
3) принос на средства одобрени од страна на Регу-

латорната комисија за енергетика согласно Правилни-
кот за цени на топлинска енергија и системски услуги.  

(2) Одобрениот фиксен дел од надоместокот за ус-
лугата дистрибуција на топлинска енергија на ниво на 
дистрибутер, од став 1 на овој член, дистрибутерот го 
фактурира на снабдувачот на 12 месечни рати (Ndm). 

Ndm = Ndf/12 
 

Ndm - месечен надоместок за услугата дистрибуција 
на топлинска енергија;                                  [ден/месец] 
Ndf - годишен надоместок за услугата дистрибуција 
на топлинска енергија;                                [ден/година] 

 
Тарифен став за произведена топлинска енергија од 

други производители на топлинска енергија 
 

Член 16 
(1) Дистрибутерот на топлинска енергија е должен 

да ја откупува топлинската енергија испорачана од 
производителите на топлинска енергија во дистрибу-
тивниот систем, доколку цената на топлинската енер-
гија понудена од производителот е пониска од регули-
раната цена за топлинската енергија од регулираниот 
производител. 

(2) Тарифниот став за произведена топлинска енер-
гија (денари/kWh) од страна на производители на топ-
линска енергија е помал од тарифниот став за произве-
дена топлинска енергија на Регулираниот производител. 
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Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава 
топлинската енергија на снабдувачите 

 
Член 17 

(1) Тарифниот став по кој дистрибутерот на топ-
линска енергија ја продава топлинската енергија на 
снабдувачите се пресметува како просечна цена од ре-
гулираната цена на регулираниот производител и цени-
те на набавка од другите производители, во кој се содр-
жани и дозволените загуби во дистрибутивната мрежа, 
а се пресметува на следниот начин: 

 
Cdsv = [(Crprv* Erpr+ΣCprv* Epr)/( Erpr+ΣEpr)] * [1/(1-alr/100)] 

 
Cdsv - тарифен став по кој дистрибутерот ја продава 
топлинската енергија на снабдувачите;     [денари/kWh] 
Crprv - тарифен став за произведена топлинска енергија 
на регулиран производител;                       [денари/kWh] 
Cprv - тарифен став за произведена топлинска енергија 
на производител;                                          [денари/kWh] 
Erpr - произведена топлинска енергија од регулиран 
производител;                                                       [kWh] 
Epr - произведена топлинска енергија од другите про-
изводители;                                                            [kWh] 
alr  -      дозволен процент на загуби во дистрибутивни-
от систем.  

 
Надоместокот за испорачана топлинска енергија на 

ниво на мерно место 
 

Член 18 
(1) Надоместокот за испорачаната топлинска енер-

гија кој дистрибутерот го фактурира на снабдувачите 
се пресметува на следниот начин: 

 
Nte = Cdsv * ΣEmm 

 
Nte  - надоместокот за испорачана топлинска енергија 
на ниво на мерно место;                                       [денари] 
Cdsv - тарифен став по кој дистрибутерот ја продава 
топлинската енергија на снабдувачите;     [денари/kWh] 
Σemm - збир на испорачана топлинска енергија  на 
сите мерни места;                                                 [kWh] 
 
Вкупен надоместок кој дистрибутерот го фактурира 

на снабдувачите 
 

Член 19 
(1) Вкупниот надоместок кој дистрибутерот го факту-

рира на снабдувачите се состои од следните елементи: 
1) надоместокот за системски услуги и системска 

резерва (Nrprf); 
2) надоместок за испорачаната топлинска енергија 

на ниво на мерно место(Nte); 
3) надоместок за услуга дистрибуција на топлинска 

енергија (Ndf); 
 

Ndvk = Nrprf +Nte+ Ndf 
 

3. Тарифни ставови на ниво на снабдувач 
 

Надоместок за услуга снабдување со топлинска 
енергија 

 
Член 20 

Надоместок за услугата снабдување со топлинска 
енергија на снабдувачите се состои само од фиксен дел.  

 
Ns = Nsf 

Ns    - надоместок за услугата снабдување со топлин-
ска енергија;                                                         [денари] 
Nsf  - фиксен дел од надоместок за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија;                                 [денари] 

 
Фиксен дел од надоместокот за услуга снабдување 

со топлинска енергија 
 

Член 21 
(1) Фиксниот дел од надоместокот за услугата снаб-

дување со топлинска енергија се состои од:  
1) оперативни трошоци;  
2) амортизација на средства и 
3) маржа за снабдување одобрени од страна на Регу-

латорната комисија за енергетика согласно Правилникот 
за цени на топлинска енергија и системски услуги.  

(2) Одобрениот фиксен дел од надоместокот за ус-
лугата снабдување со топлинска енергија, од став 1 на 
овој член, снабдувачот го фактурира на потрошувачите 
на 12 месечни рати како дел од вкупниот фиксен дел од 
збирниот надомест за топлинска енергија од сите мер-
ни места (Nsm). 

 
Nsm = Nsf/12 

 
Nsm    -  месечен надоместок за услугата снабдување 
со топлинска енергија;                                  [ден/месец] 
Nsf     -годишен надоместок за услугата снабдување со 
топлинска енергија;                                      [ден/година] 

 

Вкупен надоместок кој снабдувачот го фактурира 
на потрошувачите 

 
Член 22 

(1) Вкупниот надоместок кој снабдувачот го фактури-
ра на потрошувачите се состои од следните елементи: 

1) надоместокот за системски услуги и системска 
резерва (Nrprf); 

2) надоместокот за испорачана топлинска енергија 
на ниво на мерно место (Nte); 

3) надоместок за услуга дистрибуција на топлинска 
енергија (Nd); 

4) надоместок за услуга снабдување со топлинска 
енергија (Ns). 

Nsvk = Nrprf + Nte + Nd + Ns 
 
Nsvk- вкупен надоместок кој снабдувачот го факту-

рира на потрошувачите (денари). 
 
4. Тарифни ставови на ниво на мерно место 

 

Збирен надомест за топлинска енергија  
од сите мерни места 

 
Член 23 

Збирниот надомест за топлинска енергија од сите 
мерни места  е еднаков на вкупниот надомест кој снаб-
дувачот ги фактурира на потрошувачите: 

 
Σ Nmm = Nsvk 

 
ΣNmm -збирен надомест за топлинска енергија од 

сите мерни места (денари).  
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Член 24 
(1) Збирниот надомест за топлинска енергија од си-

те мерни места се состои од два дела: 
 1) Надомест за ангажирана топлинска моќност (фи-

ксен дел) и  
2) Надомест за потрошена топлинска енергија (ва-

ријабилен дел).  
 

ΣNmm =ΣNmmf +ΣNmmv 
ΣNmmf = Nrprf +Nd +Ns 

ΣNmmv = Nte 
 
ΣNmm -   збирен надомест за топлинска енергија од си-
те мерни места;                                                   [денари] 
ΣNmmf -   фиксен дел од збирен надомест за топлин-
ска енергија од сите мерни места;                     [денари] 
ΣNmmv -    варијабилен дел од збирен надомест за 
топлинска енергија од сите мерни места;      [денари] 
Ns   -    надомест за услугата снабдување со топлинска 
енергија на ниво на снабдувач;                        [денари] 
Nd  -  надомест за услугата дистрибуција на топлин-
ска енергија на ниво на дистрибутер;              [денари] 
Nrprf  -    фиксен дел од надоместокот за производс-
тво на топлинска енергија на ниво на регулиран произ-
водител;                                                               [денари] 
Nte   - надомест за испорачана топлинска енергија на 
ниво на мерно место;                                       [денари] 

 
Фиксен дел од збирен надомест за топлинска  

енергија од сите мерни места 
 

Член 25 
Фиксниот дел од збирен надомест за топлинска 

енергија од сите мерни места овозможува дефинирање 
на тарифниот став за ангажирана топлинска моќност на 
ниво на мерно место изразена во денари/kW.  

 
Тарифен став за ангажирана топлинска моќност на 

ниво на мерно место 
 

Член 26 
(1) Со релативниот однос на тарифните ставови по-

меѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3 
став 4, се дефинира тарифен став за ангажирана топ-
линска моќност (денари/kW) на ниво на мерно место за 
категоријата домаќинства и тарифен став за ангажира-
на топлинска моќност (денари/kW) на ниво на мерно 
место за категоријата останати.  

(2) Тарифниот став за ангажирана топлинска моќ-
ност (денари/kW) за категоријата домаќинства на ниво 
на мерно место и тарифниот став за ангажирана топ-
линска моќност (денари/kW) за категоријата останати 
на ниво на мерно место, се пресметува на следниов на-
чин: 

  
ΣNmmf = Cmmfd * ΣWmmd + Cmmfo * ΣWmmo 

Cmmfo = 2,0* Cmmfd 
Cmmfd = Σ Nmmf / (ΣWmmd + 2,0*ΣWmmo ) 

 
Cmmfd -   тарифен став за ангажирана топлинска 
моќност (фиксен дел) за категорија домаќинства на ни-
во на мерно место;                                      [денари/kW] 
Cmmfo -   тарифен став за ангажирана топлинска 
моќност (фиксен дел) за категорија останати на ниво на 
мерно место;                                                  [денари/kW] 

ΣNmmf -   фиксен дел од збирен надомест за топлин-
ска енергија од сите мерни места;                     [денари] 
ΣWmmd   -   збир на ангажирана топлинска моќност 
од категорија-домаќинства од сите мерни места;          

[kW] 
ΣWmmo  -    збир на ангажирана топлинска моќност 
од категорија останати од сите мерни места.         [kW] 

 
Варијабилен дел од збирен надомест за топлинска 

енергија од сите мерни места 
 

Член 27 
Варијабилниот дел од збирен надомест за топлин-

ска енергија од сите мерни места и збирот на количи-
ните на испорачаната топлинска енергија измерена на 
ниво на мерно место, овозможуваат дефинирање на та-
рифниот став за потрошена топлинска енергија изразен 
во денари/kWh.  

 
Тарифен став за потрошена топлинска енергија на 

ниво на мерно место 
 

Член 28 
(1) Со релативниот однос на тарифните ставови по-

меѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3 
став 4, се дефинира тарифен став за потрошена топлин-
ска енергија (денари/kWh) на ниво на мерно место за 
категоријата домаќинства и тарифен став за потрошена 
топлинска енергија (денари/kWh) на ниво на мерно ме-
сто за категоријата останати.  

(2) Тарифниот став за потрошена топлинска енерги-
ја (денари/kWh) на ниво на мерно место за категоријата 
домаќинства и тарифниот став за потрошена топлинска 
енергија (денари/kWh) на ниво на мерно место за кате-
горијата останати се одредува на следниов начин:  
 

ΣNmmv = Cmmvd *ΣEmmd + Cmmvo * Σ Emmo 
Cmmvo = 2,0* Cmmvd 

Cmmvd = Σ Nmmv / ( Σ Emmd + 2,0* Σ Emmo ) 
 
Cmmvd -   тарифен став за потрошена топлинска 
енергија (варијабилен дел) на ниво на мерно место за 
категоријата потрошувачи домаќинства;  [денари/kWh] 
Cmmvo -   тарифен став за потрошена топлинска 
енергија (варијабилен дел) на ниво на мерно место за 
категоријата потрошувачи останати;      [денари/kWh] 
ΣNmmv -   варијабилен дел од збирен надомест за 
топлинска енергија од сите мерни места;         [денари] 
ΣEmmd -   збир на потрошена топлинска енергија од 
категорија потрошувачи домаќинства од сите мерни 
места;                                                                      [kWh] 
ΣEmmo -   збир на потрошена топлинска енергија од 
категоријата потрошувачи останати од сите мерни ме-
ста.                                                                      [kWh] 

 
III. НАДОМЕСТ НА МЕРНО МЕСТО 

 
1. Пресметка на надоместокот на мерно место 

 
Надомест на мерно место 

 
Член 29 

(1) Надомест на мерно место се состои од:  
1) Надомест за ангажирана топлинска моќност (фи-

ксен дел) и  



 Стр. 18 - Бр. 99                                                                                          12 јули 2013 
 

2) Надомест за потрошена топлинска енергија (ва-
ријабилен дел).  

(2) Снабдувачот е должен, по добиените податоци од 
страна на дистрибутерот за испорачаната топлинска 
енергија на ниво на мерно место,  да го пресмета надо-
местокот за топлинска енергија на ниво на потрошувач.  

 
Надомест на мерно место за категорија  

-домаќинства 
 

Член 30 
Надомест на мерно место за категорија -домаќинс-

тва се пресметува на следниот начин:  
 

Nmmd = Wmmd *Cmmfd + Emmd *Cmmvd 
 
Nmmd -     надомест на мерно место за категорија  по-
трошувачи домаќинства;                        [денари/kWh] 
Wmmd -  ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) 
на мерно место од категорија  потрошувачи домаќинс-
тва;                                                                           [kW] 
Cmmfd -   тарифен став за ангажирана топлинска 
моќност (фиксен дел) на мерно место од категорија по-
трошувачи домаќинства;                          [денари/kW] 
Emmd -     потрошена топлинска енергија (варијабилен 
дел) на мерно место од категорија потрошувачи дома-
ќинства;                                                                   [kWh] 
Cmmvd -   тарифен став за потрошена топлинска 
енергија (варијабилен дел) на мерно место од категори-
ја потрошувачи домаќинства.                  [денари/kWh] 

 
Надомест на мерно место за категорија - останати 

 
Член 31 

Надомест на мерно место за категорија – останати 
се пресметува на следниот начин:  

 
Nmmo = Wmmo *Cmmfo + Emmo*Cmmvo 

 
Nmmо -    надомест на мерно место за категорија по-
трошувачи останати;                                             [денари] 
Wmmо -   ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) 
на мерно место од категорија потрошувачи останати;
                                                                                 [kW] 
Cmmfо -    тарифен став за ангажирана топлинска 
моќност (фиксен дел) на мерно место од категорија по-
трошувачи останати;                                      [денари/kW] 
Emmо -      потрошена топлинска енергија (варијабилен 
дел) на мерно место од категорија потрошувачи оста-
нати;                                                                         [kWh] 
Cmmvо -    тарифен став за потрошена топлинска 
енергија (варијабилен дел) на мерно место од категори-
ја потрошувачи останати.                        [денари/kWh] 

 
Определување на потрошена топлинска енергија на 

ниво на мерно место 
 

Член 32 
(1) Потрошената топлинска енергија на ниво на 

мерно место (Emm), според која се пресметува надоме-
стокот за топлинска енергија, се определува на еден од 
следните начини:  

1) Со отчитана топлинска енергија на мерниот уред 
(Emer) и  

2) Со пресметана топлинска енергија според топ-
линската моќност (Epre), согласно член 36 од овој Та-
рифен систем, а се применува во случај на неисправен 
мерен уред, ако потрошувачот нема вградено мерен 
уред или ако од било кои причини, не е прочитана ре-
гистрираната топлинска енергија на мерниот уред.  

(2) Доколку отчитаната топлинска енергија на мер-
ниот уред се однесува за период пократок од пресме-
тковниот период за кој се пресметува надоместокот, 
тогаш за останатиот период до крајот на пресметковни-
от период топлинската енергија за фактурирање се до-
пресметува на следниот начин:  

 
Eg = Emer/z * [(20 − T1)*H1] / [(20 − T2)*H2] * zg 

 
Eg       - генерирана енергија;                               [kWh] 
Emer   - регистрирана топлинска енергија на мерниот 
уред;                                                                         [kWh] 
z         -број на денови на реално читање;  
zg       -број на денови во период на догенерирање;  
T1      - средна температура за период на догенерирање;
                                                                                   [

0
C] 

T2      - средна температура за период на реално читање;
                                                                                   [

0
C] 

H1     - просечно дневно саати на работа на топлана во 
период на догенерирање;                                           [h] 
H2         просечно дневно саати на работа на топлана за 
период на реално читање.                                              
[h] 

(3) При пробно греење, потрошената топлинска 
енергија се утврдува како пресметана топлинска енер-
гија според инсталираната топлинска моќност. Во 
пресметката на потрошената топлинската енергија спо-
ред топлинска моќност се користи надворешна темпе-
ратура за периодот на пробно греење, согласно Пра-
вилникот за цени на топлинска енергија и системски 
услуги.  

 
Распределба на потрошената топлинска енергија 

кога на едно мерно место има две тарифни  
категории на потрошувачи 

 
Член 33 

(1) Кога на едно мерно место има две тарифни кате-
гории на потрошувачи, кај кои нема вградено распре-
делувачи, распределбата на потрошената топлинска 
енергија по категорија на потрошувачи се врши на 
следниот начин:  

 
Emm, g =Emer * Wg / Wmm 

 
Emm,g -    потрошена топлинска енергија од сите по-
трошувачи од иста категорија;                               [kWh] 
Emer -    регистрирана топлинска енергија на мерниот 
уред;                                                                         [kWh] 
Wg -   топлинска моќност на сите потрошувачите од 
иста категорија приклучени на мерното место;      [kW] 
Wmm -    вкупната топлинска моќност на сите потро-
шувачи приклучени на мерното место.                    [kW] 

 
(2) Кога на едно мерно место има две тарифни кате-

гории на потрошувачи, кај кои има вградено распреде-
лувачи или индивидуален мерен уред, распределбата 
на потрошената топлинска енергија по категорија на 
потрошувачи се врши на следниот начин:  
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Emm, g = Emer * eg / emm 
 
Emm,g -    потрошена топлинска енергија од сите по-
трошувачи од иста категорија;                              [kWh] 
Emer -    регистрирана топлинска енергија на мерниот 
уред;                                                                          [kWh] 
eg -   делбени единици регистрирани од распределува-
чите или индивидуалните мерни уреди на сите потро-
шувачите од иста категорија приклучени на мерното 
место;  
еmm -    вкупно делбени единици регистрирани од 
распределувачите или индивидуалните мерни уреди на 
сите категории на потрошувачи приклучени на мерно-
то место.  

 

Ангажирана топлинска моќност 
 

Член 34 
 (1) Топлинската моќност според која се пресметува 

надоместокот на топлинска енергија е ангажираната 
топлинска моќност Wan (kW).  

(2) Ангажираната топлинска моќност на категорија 
потрошувачи е збир на пресметаните ангажирани топ-
лински моќности на сите потрошувачи од таа група.  

(3) Ангажираната топлинска моќност на мерно ме-
сто е збир на пресметаните ангажирани топлински моќ-
ности на групите на потрошувачи приклучени на мер-

ното место.  
(4) Ангажираната топлинска моќност (Wan) се 

определува со следење на потрошувачката на енергија 
во определен период, на следниот начин:  

 
Wan = W * Epot / Epre 

  

Wan -    ангажирана топлинска моќност за разгледу-
ваниот период;                                                        [kW] 
W -     инсталирана топлинска моќност во разгледува-
ниот период;                                                            [kW] 
Epot -    потрошена топлинска енергија во разгледу-
ваниот период;                                                       [kWh] 
Epre -       пресметана топлинска енергија во разгле-
дуваниот период во (kWh), пресметана согласно член 

36.                                                                               [kWh] 
 

Промена на ангажираната топлинска  

моќност 
 

Член 35 
(1) Промената на ангажираната топлинска моќност 

според која се пресметува надоместокот на топлинска 
енергија се врши на почетокот на секоја грејна сезона. 

(2) Периодот во кој се следи потрошувачката на 
топлинската енергија за промена на ангажираната моќ-
ност е една грејна сезона при што се земаат во предвид 
само месечните пресметковни периоди, каде просечно-
то дневно време на работење на топланата е поголемо 
од 10 часа. 

(3) Кога потрошувачот писмено најавил промена на 
пријавената топлинска моќност за следниот период, а 
со мерење е утврдено дека ангажира помала топлинска 
моќност од инсталираната, промената на топлинската 
моќност може да се изврши и после еден пресметковен 
период. 

(4) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период не се менува доколку 
Epot / Epre е од 0.85 до 1.15 во текот на претходната 
грејна сезона.  

(5) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се намалува за 20%, до-
колку во изминатата грејна сезона односот Epot / Epre е 
од 0.7 до < 0.85.  

(6) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се намалува за 30%, до-
колку во изминатата грејна сезона односот Epot / Epre е 
од 0.5 до < 0.7.  

(7) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се намалува за 50%, до-
колку во изминатата грејна сезона односот Epot / Epre е 
< 0.5. 

(8) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се зголемува за 20%, до-
колку во изминатата грејна сезона односот Epot / Epre е 
од >1.15 до 1.3.  

(9) Ангажираната топлинска моќност од претходни-
от период, за следниот период се зголемува за 30%, до-
колку во изминатата грејна сезона односот Epot / Epre е 
од >1.3 до 1.5.  

(10) Ангажираната топлинска моќност од претход-
ниот период, за следниот период се зголемува за 50%, 
доколку во изминатата грејна сезона Epot / Epre е >1.5 
и веднаш се започнува постапка за проверка на инста-
лираната топлинска моќност.  

 
Пресметка на потрошената топлинска енергија 

преку топлинска моќност 
 

Член 36 
Потрошената топлинска енергија со пресметка пре-

ку топлинска моќност и се определува на следниот на-
чин:  

 
Epre = Wan * [(20−tnsr)/(20−tnpr)] * H 

   
Epre   - пресметана топлинска енергија;             [kWh] 
Wan   - ангажирана топлинска моќност;               [kW] 
tnsr         - средна надворешна температура во разгледува-
ниот период мерена за 24 часа од Републичкиот хидро-
метеоролошки завод;                                               [

0
C] 

tnpr       - надворешна проектна температура, (за Скопје -
15

0
C);                                                                             [

0
C] 

H      - часови на работа на системот во разгледуваниот 
период.                                                                          [h] 

 
2. Задолжување на потрошувачите со надоместок  

за топлинска енергија 
 

Задолжување со фиксниот дел од надоместокот на 
мерно место 

 
Член 37 

(1) Задолжувањето со фиксниот дел од надоместо-
кот на мерно место од страна на снабдувачот со топ-
линска енергија кон сите категории на потрошувачи се 
фактурира на 12 месечни рати.  

(2) По исклучок на став 1 од овој член потрошува-
чите со поднесување на писмена изјава можат да се за-
должуваат со фиксниот дел од надоместокот за топлин-
ска енергија на 7 односно на 8 месечни рати. 
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(3) Распределбата на фиксниот дел од надоместокот 
на мерно место за категорија на потрошувачи дома-
ќинства се врши по основ на грејната површина на по-
трошувачите, а кај категоријата на потрошувачи оста-
нати по основ на ангажирана моќност на потрошувачи-
те, без разлика дали имаат инсталирано мерни уреди за 
распределба на ниво на потрошувач. 

 
Задолжување со варијабилниот дел од надоместокот 

на мерно место 
 

Член 38 
(1) Задолжувањето  со варијабилниот дел од надо-

местокот на мерно место од страна на снабдувачот со 
топлинска енергија за категориja на потрошувачи до-
маќинства се фактурира на еден од следните  начини: 

1) Задолжување со варијабилниот дел од вкупниот 
надоместокот на мерно место за топлинска енергија од 
една грејна сезона во 12 месечни фактури;  

2) Задолжување со варијабилниот дел од вкупниот 
надоместокот на мерно место за топлинска енергија од 
една грејна сезона во 8 месечни фактури;  

3) Задолжување со варијабилниот дел од вкупниот 
надоместокот на мерно место за топлинска енергија од 
една грејна сезона во 7 месечни фактури.  

(2) Домаќинствата, на едно мерно место, можат да 
се задолжат со варијабилниот дел од вкупниот надоме-
стокот на мерно место за топлинска енергија во 7 ме-
сечни фактури единствено со согласност од сите по-
трошувачи од оваа група на тоа мерно место.  

(3) Потрошувачите од категорија останати, се за-
должуваат со варијабилниот дел од надоместокот за 
топлинска енергија од една грејна сезона во 7 месечни 
фактури. 

 
Распределба на варијабилниот дел од надоместокот 
на мерно место без распределувачи или индивиду-

ални мерни уреди -калориметри 
 

Член 39 
 (1) Доколку на едно мерно место нема вградено 

распределувачи или индивидуални мерни уреди -кало-
риметри, распределувањето на надоместокот на мерно 
место се врши на следниот начин:  

1) За потрошувачи од категоријата домаќинства  
- пропорционално на грејни површини или  
- пропорционално на ангажираната топлинска моќ-

ност на ниво на потрошувач, доколку 80% од потрошу-
вачите дадат писмена согласност и  

2) За потрошувачи од категоријата останати, според 
ангажираната топлинска моќност на ниво на потрошу-
вач.  

 
Писмена изјава за утврдување на начинот  

на задолжување 
 

Член 40 
(1) Заради утврдување на начинот на задолжување 

на домаќинствата, потрошувачите можат да поднесат 
писмена Изјава за утврдување на начинот на задолжу-
вање со варијабилниот дел од вкупниот надоместокот 
на мерно место за топлинска енергија.  

(2) Поднесувањето на писмена изјава за утврдување 
на начинот на задолжување со варијабилниот дел од 
вкупниот надоместокот на мерно место за топлинска 

енергија за грејната сезона што следи, потрошувачите 
треба да го направат најдоцна до крајот на месец јуни 
во тековната година. Поднесената изјава важи се до 
нејзината промена.  

(3) Во текот на грејната сезона не може да се напра-
ви промена на начинот на задолжување со надоместо-
кот за топлинска енергија.  

(4) Доколку потрошувачите од категоријата дома-
ќинства, не поднеле писмена изјава, ќе се задолжуваат 
со варијабилниот дел од вкупниот надоместокот на 
мерно место за топлинска енергија во 12 месечни фа-
ктури.  

 
Начин на прогнозирање на количините на топлин-
ска енергија на мерно место за претстојната грејна 

сезона за авансните пресметки 
 

Член 41 
Прогнозираната количина на топлинската енергија 

за мерното место за претстојната грејна сезона се прес-
метува на следниот начин: 

 
Eprg = Wanprg * [(20−tnsr)/(20−tnpr)] * H 

 
Eprg   -прогнозирана количина на топлинската енергија 
за мерното место за претстојната грејна сезона;   [kWh] 
Wanprg -    ангажираната топлинска моќност за мер-
ното место за претстојната грејна сезона корегирана 
согласно член 35;                                                         [kW] 
tnsr               -    прогнозирана средна надворешна темпера-
тура за грејната сезона согласно Прилог 1 од Правил-
никот за цени на топлинска енергија и системски услу-
ги;                                                                                   [

0
C] 

tnpr        -   надворешна проектна температура, (за Скопје -
15

0
C);                                                                             [

0
C] 

H       -   прогнозирани часови на работа на системот за 
претстојната грејна сезона (183*15=2745h).                [h] 

 

Задолжување на потрошувачите со варијабилниот 
дел од вкупниот надоместокот на мерно место во 12 

месечни фактури 
 

Член 42 
(1) Задолжувањето со варијабилниот дел од вкупни-

от надоместокот за топлинска енергија во 12 месечни 
фактури е поделено во два периоди на следниот прин-
цип: 

- За периодот август - декември, се изготвуваат фа-
ктури за авансен варијабилен надоместок од месец 
август до месец ноември. Со фактурата за месец декем-
ври се врши изедначување на задолженијата од прет-
ходните месечни фактури; 

- За периодот јануари - јули, се изготвуваат фактури 
за авансен варијабилен дел од надоместок од месец ја-
нуари до месец април. Износот за изедначување на за-
долженијата од претходните месечни фактури се рас-
пределува пропорционално во фактурите за месеците 
мај, јуни и јули. 

(2) Месечниот авансен варијабилен дел од вкупниот 
надоместокот на мерно место за постојните објекти, се 
пресметува преку прогнозираната количина на топлин-
ската енергија на мерното место за претстојната грејна 
сезона согласно член 41 и соодветниот тарифен став, 
поделено на 12 месечни рати. 
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(3) Месечниот авансен варијабилен дел од надоме-
сток за нови објекти, се пресметува како за постојните 
објекти со тоа што ангажираната моќност е еднаква на 
инсталираната моќност од термотехничкиот проект на 
објектот. 

(4) Доколку збирот на задолжениот авансен варија-
билен дел од надоместок во периодот е помал од надо-

местокот за топлинска енергија за периодот, разликата 
ќе биде задолжена во фактурата за месецот во кој се 
изедначуваат задолженијата. Во вториот период од за-
должувањето, доколку износот на задолжување е по-
мал или еднаков на авансниот надоместок, целиот из-
нос ќе се одобри во фактурата за месец мај. 

(5) Доколку збирот на задолжениот авансен варија-
билен дел од вкупниот надоместокот на мерно место 
во периодот е поголем од надоместокот за топлинска 
енергија за периодот,  разликата ќе му биде одобрена 
за најстарата неплатена фактура, ако кај потрошувачот 
има достасани неплатени фактури или ќе му биде вра-
тена разликата  ако сите фактури му се платени. 

 
Задолжување на потрошувачите со варијабилниот 

дел од вкупниот надоместок на мерно место  
во 8 месечни фактури 

 
Член 43 

 (1) Задолжувањето со варијабилниот дел од вкуп-
ниот надоместокот на мерно место за топлинска енер-
гија во 8 месечни фактури е поделено на два периоди 
на следниот принцип на следниот принцип:  

- За периодот октомври - декември, се изготвуваат 
фактури за авансен варијабилен дел од надоместок од 
месец октомври до месец ноември. Со фактурата за ме-
сец декември се врши изедначување на задолженијата 
од претходните месечни фактури; 

- За период јануари - мај, се изготвуваат фактури за 
авансен варијабилен дело од надоместок од месец јану-
ари до месец април. Со фактурата за месец мај се врши 
изедначување на задолженијата од претходните месеч-
ни фактури. 

(2) Месечниот авансен варијабилен дел од вкупниот 
авансен надоместокот на мерно место за постојните об-
јекти, се пресметува преку прогнозираната количина на 
топлинската енергија на мерното место за претстојната 
грејна сезона согласно член 41 и соодветниот тарифен 
став, поделено на 8 месечни рати. 

(3) Месечниот авансен надоместок за нови објекти, 
се пресметува како за постојните објекти со тоа што 
ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќ-
ност од термотехничкиот проект на објектот. 

(4) Доколку збирот на задолжениот авансен варија-
билен дел од вкупниот надоместокот на мерно место 
во периодот е помал од надоместокот за топлинска 
енергија за периодот, разликата ќе биде задолжена во 

фактурата за месецот во кој се изедначуваат задолже-
нијата. 

(5) Доколку збирот на задолжениот авансен варија-
билен дел од вкупниот надоместокот на мерно место 
во периодот е поголем од надоместокот за топлинска 
енергија за периодот,  разликата ќе му биде одобрена 
за најстарата неплатена фактура ако потрошувачот има 

достасани, а неплатени фактури или ќе му биде вратена  
ако сите достасани фактури му се платени. 

Задолжување на потрошувачите со варијабилниот 
дел од вкупниот надоместокот  на мерно место  

во 7 месечни фактури 
 

Член 44 
(1) Задолжувањето со авансен варијабилен дел од 

вкупниот авансен надоместокот на мерно место за топ-
линска енергија во 7 месечни фактури, започнува со 
изготвување на месечна фактура за месец октомври во 
тековната година и завршува со фактура за месец 
април во наредната година.  

(2) Кај овој начин на задолжување на потрошувачи-
те со авансен варијабилен дел од вкупниот авансен на-
доместокот на мерно место на топлинска енергија, за-
должувањето е еднакво со надоместокот за топлинска 
енергија.  

  
Член 45 

(1) Потрошувачот на кој од било која причина не 
му пристигнала фактура до 15-ти во тековниот месец, 
должен е од снабдувачот да побара изготвување на ко-
пија од истата. Во спротивно ќе се смета дека фактура-
та била уредно доставена.  

(2) Потрошувачот е должен да ја плати фактурата 
во определениот рок.  

(3) На доставената фактура потрошувачот може да 
поднесе писмен приговор во рок од 15 дена по прием 
на истата.  

 
IV. РАСПРЕДЕЛБА НА ВАРИЈАБИЛНИОТ ДЕЛ ОД 
ВКУПНИОТ НАДОМЕСТОК  НА МЕРНО МЕСТО 

 
Услови за распределба на варијабилниот дел од 

вкупниот надоместокот на мерно место  
со распределувач 

 
Член 46 

 (1) Распределбата на варијабилниот дел од надоме-
стокот на мерно место кај потрошувачите се врши по 
принцип на распределба, под услов најмалку 80% од 
потрошувачите во објектот да имаат инсталиран рас-
пределувач и за тоа да постои техничка можност.  

(2) Снабдувачот врши читање на распределувачите 
2 пати годишно за изедначување на задолженијата.  

(3) Снабдувачот врши контрола на функционално-
ста, податоците и на условите за работа на распределу-
вачите, најмалку еднаш годишно.  

(4) Потрошувачот e должен да дозволи пристап до 
распределувачите заради вршење на контролата од 
став 2. Во спротивно потрошувачите се задолжуваат со 
надоместокот за топлинска енергија согласно член 41 
од овој тарифен систем.  

(5) Контролата од став 2 се врши по претходно пис-
мено известување до потрошувачите.  

 
Инсталирани распределувачи 

 
Член 47 

 (1) Распределбата на варијабилниот дел од надоме-
стокот на топлинска енергија за потрошувачите кои 
имаат инсталирани распределувачи, се врши со:  

1) Мерила инсталирани во топлинската станица, со 
чија помош се регистрира вкупно потрошената топлин-
ска енергија на ниво на мерно место и  
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2) Распределувачи вградени на секое грејно тело 

или индивидуални мерни уреди – калориметри вграде-

ни на ниво на потрошувач, кои соодветствуваат на по-

стоечките стандарди.  

 

Услови кои треба да ги исполнуваат распределува-

чите кои се вградуваат 

 

Член 48 

 (1) Потрошувачите од едно мерно место, треба да 

вградат распределувачи кои ги исполнуваат следните 

услови:  

1) да бидат од ист модел;  

2) да бидат произведени од ист производител;  

3) да бидат опремени со два сензора;  

4) да поседуваат можност за далечинско читање на 

делбените единици;  

5) да бидат претходно програмирани (соодветно на 

типот и моќноста на грејното тело) од страна на снаб-

дувачот и  

6) да поседуваат сертификат издаден од европска 

лабораторија, со кој се потврдува дека е изработен по 

европски стандард EN 834.  

 

Распределба на надоместокот на мерно место по 

принцип на делбена распределбa со распределувачи 

или индивидуални мерни уреди - калориметри 

 

Член 49 

 (1) Надоместокот на варијабилниот дел од топлин-

ската енергија на ниво на мерно место се распределува 

врз основа на единиците за делбена распределба про-

читани од распределувачите вградени на грејните тела 

кај потрошувачите или индивидуални мерни уреди 

вградени на ниво на потрошувач.  

(2) Со далечинско читање на распределувачите или 

со визуелно читање кај индивидуални мерни уреди се 

регистрира делбената единица, како основ за распре-

делба.  

(3) Кај индивидуалните мерни уреди вградени на 

ниво на потрошувач, делбената единица е потрошената 

топлинска енергија (kWh).  

(4) Распределбата на варијабилниот дел од надоме-

стокот за топлинска енергија по принцип на делбена 

распределба се врши на следниот начин:  

1) Варијабилниот дел од надоместокот на топлин-

ската енергија за една делбена единица се одредува од 

варијабилниот дел од надоместокот за топлинска енер-

гија на ниво на категорија на потрошувачи на едно 

мерно место, кој ќе се раздели на збирот на делбените 

единици прочитани од распределувачите вградени на 

грејните тела кај една категорија на потрошувачи или 

збирот на делбените единици прочитани од индивиду-

алните мерни уреди – калориметри вградени на ниво 

на потрошувач;  

2) Варијабилниот дел од надоместокот за топлинска 

енергија по грејно тело е производ на делбените едини-

ци прочитани од распределувачот вграден на грејното 

тело и варијабилниот дел од надоместокот на топлин-

ската енергија за една делбена единица на ниво на ка-

терогија на потрошувачи на исто мерно место и  

3) Варијабилниот дел од надоместокот за топлин-
ската енергија на ниво на потрошувач се пресметува 
како збир од варијабилниот дел од надоместоците за 
топлинска енергија по грејно тело за сите грејни тела 
кај потрошувачот или како производ од делбена едини-
ца од индивидуален мерен уред вграден на ниво на 
стан и варијабилниот дел од надоместокот за една дел-
бена единица на ниво на категорија на потрошувач.  

 
Одредување на делбени единици  

со екстраполација 
 

Член 50 
(1) Доколку инсталираните распределувачи се 

оштетат, по вина на потрошувачот (расипани, манипу-
лирани и сл.) или нема осигуран пристап за читање, се 
применува екстраполација по специфична распределба 
на објектот, и тоа:  

1) Се одредува инсталираната моќност на потрошу-
вачот;  

2) Се одредува односот меѓу прочитаните делбени 
единици и инсталираната моќност за сите потрошува-
чи;  

3) Најголемиот сооднос меѓу прочитаните делбени 
единици и инсталираната моќност за одреден потрошу-
вач, кој има уреди за распределба, се зема за специфич-
на распределба за објектот (СР);  

4) За потрошувачот чиј распределувач не функцио-
нира, инсталираната моќност на потрошувачот се мно-
жи со специфичната распределба на објектот (СР) и се 
добива екстраполирано читање, кое се зголемува за 
10%;  

5) При недостаток на податоци, се користат подато-
ците за инсталирана моќност на подобен потрошувач 
(потрошувач од друг кат) или се одредува односот меѓу 
прочитаните делбени единици и грејната површина за 
сите потрошувачи.  

(2) Најголемиот сооднос меѓу прочитаните делбени 
единици и грејната површина за одреден потрошувач 
кој има уреди за распределба се зема за специфична 
распределба за објектот (СРп). Грејната површина на 
потрошувачот се множи со специфичната распределба 
на објектот (СРп) и се добива екстраполирано читање, 
кое се зголемува за 10%;  

(3) При оштетување на инсталираните распределу-
вачи, но не по вина на потрошувачот, единиците за 
делбена распределба се пресметуваат со екстраполаци-
ја на прочитаните делбени единици од претходното чи-
тање и реалните степен денови за периодот на повреда-
та, при што за период на повредата, се зема периодот 
меѓу две читања на мерните уреди за делбена распре-
делба.  

(4) На едно мерно место, на кое повеќе од 80% од 
потрошувачите имаат инсталирано распределувачи, за 
грејните тела на кои нема вградени мерни уреди се 
применува екстраполација по специфична распределба 
на објектот зголемена за 10%. Инсталираната моќност 
на грејните тела на кои нема вградени мерни уреди се 
множи со специфичната распределба за објектот (СР) и 
се добива екстраполирано читање;  

(5) За грејно тело цевен регистар кое нема вграден 
распределувач, инсталираната моќност се пресметува 
со екстраполација по специфична распределба на обје-
ктот.  
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V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 51 

Со денот на влегување во сила на овој Тарифен си-

стем, престанува да важи Тарифниот систем за продаж-

ба на топлинска енергија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.151/09).  

 

Член 52 

Овој Тарифен систем влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“.  

 

Бр. 01–1265/1  

11 јули 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

____________ 

 

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2382. 

Врз основа на член 50 став 2 од Законот за архив-

ски материјал („Службен вес¬ник на Република Маке-

донија” бр.95/12), директорот на Државниот архив на 

Република  Македонија, донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ  НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДОКУМЕН-

ТИТЕ СО ПОДОЛГИ РОКОВИ НА КОРИСТЕЊЕ 

 

Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот на одбеле-

жување на документите со подолги рокови на користе-

ње кај имателите при предавањето на материјалот на 

Државниот архив на Република Македонија. 

 

Член 2 

Одбележувањето на документите со подолги роко-

ви на користење се врши на хартиената кошулка од до-

кументот/предметот  на кој се забележува кратката 

содржина на документот, во горниот десен агол се 

втиснува и пополнува штембил со ознака – “Подолг 

рок за користење” (“ПРК”), кој е даден во Прилог бр.1  

на ова упатство и е негов составен дел. 

 

Член 3 

Штембилот „Подолг рок за користење” ги содржи 

следните елементи:  

- кратенка “ПРК” која стои во горниот ред,  

- членот од Законот за архивски материјал врз осно-

ва на кој се утврдува подолг рок на користење на доку-

ментот, 

- датумот кога документот/записот или предметот 

ќе стане достапен за користење, и  

- потпис на службеното лице што го извршило од-

бележувањето. 

 

Член 4 

Одбележувањето на документите со подолги роко-

ви за користење кај имателите се врши: 

- за време на изготвувањето на документот и него-

вото официјализирање (потпис и печат), 

- за време на одбирањето на архивскиот од доку-

ментарниот материјал и одлагањето во писарницата, 

- за време на евидентирањето на архивскиот мате-

ријал, кога во рубри-ката “Забелешка” од Пописот и 

описот се запишува кратенката “ПРК” и годината и да-

тумот кога материјалот станува достапен за користење, 

- за време на комисиско одбирање и евидентирање 

на архивскиот материјал, 

- за време на подготовката за предавање на јавен ар-

хивски материјал на Државниот архив, односно преда-

вање на приватен архивски и документарен материјал  

на документарен центар. 

 

Член 5 

Документите со подолги рокови на користење се 

одбележуваат со втиснување и пополнување на штем-

бил со ознака “ПРК” кој е даден во Прилог бр.2 на ова 

упатство  и е негов составен дел. 

Штембилот од став 1 на овој член ја содржи кратен-

ката “ПРК” и датумот  кога документот станува доста-

пен за користење. 

 

Член 6 

При предавањето на архивскиот материјал на 

Државниот архив на Република  Македонија ако се ут-

врди дека   документите со подолги рокови за користе-

ње  не се во согласност со роковите пропишани со За-

конот за архивски материјал се укажува на имателот 

истите да ги корегира и усогласи со  одредбите  на За-

конот, по што од страна на имателот повторно се одбе-

лежуваат, а доколку се утврди дека за некои документи 

не се одредени подолги рокови за користење, за тоа се 

известува имателот, кој дополнително ги одредува и 

одбележува подолгите рокови за користење. 

 

Член 7 

Одбележувањето на документите со подолги роко-

ви за користење во Државниот архив на Република Ма-

кедонија се врши: 

- за време на дополнителното одбирање и средува-

ње на архивскиот материјал, 

- за време на изготвувањето на научно-информатив-

ните средства: сумарен и аналитички инвентар или ре-

гест, со запишување на кратенката „ПРК” и датумот  

кога документот станува достапен за користење. 

 

Член 8 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

 Државен архив  

Бр. 02-1651/1 Република Македонија 

9 јули  2013 година Директор,  

Скопје д-р Зоран Тодоровски, с.р. 
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Врз основа на член 58  став 3 од  Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 95/12), директорот на Државниот архив на Република Македонија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

    

Член  1 

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот на Државниот архив на Ре-

публика  Македонија и начинот на нејзино издавање и одземање. 

 

Член 2 

Образецот на легитимацијата на инспекторот на Државниот архив на  Република  Македонија се печати на 

хамер хартија во бела боја, во правоаголна форма со димензии 15 Х 11  см, сместен во дводелен кожен повез 

со кафеава боја. 

Образецот на легитимацијата на инспекторот на Државниот архив  на  Република  Македонија е даден во 

прилог и е составен дел на овој правилник. 

На предната страна од корицата на легитимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втиснат грбот на 

Република Македонија, а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: Република Македонија, Државен ар-

хив, а во средината текст: Легитимација на инспектор на Државен архив. 

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен текст: Република  Македонија, под него Државен ар-

хив на Република Македонија, инспектор, место за фотографија со димензии 2,5 џ 3,5 см, име и презиме на 

инспекторот, потпис на инспекторот, регистарски број на легитимацијата, датум на издавање, потпис на дирек-

торот на Државниот архив на Република  Македонија и место за печат. 

На внатрешната десна страна од образецот отпечатен е текст: Инспекторот на Државниот архив врши 

инспекциски надзор согласно член 55 и член 57 од Законот за архивски материјал. 

 

Член 3 

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. 

Инспекторот на Државниот архив на Република Македонија по престанување на службеното својство на 

инспектор ја враќа легитимацијата. 

 

Член 4 

Во случај на губење на легитимацијата инспекторот на Државниот архив на Република Македонија најдоц-

на за три дена го известува Државниот архив на Република Македонија, кој по огласувањето на неважечка  му 

издава нова легитимација. 

Легитимацијата се заменува со нова и во случај кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупот-

реблива како и во случај кога има промена во личните податоци на инспекторот на Државниот архив на Репуб-

лика  Македонија. 

Легитимацијата која се заменува со нова, се поништува. 

 

Член 5 

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

Македонија“. 

 

                                                              Државен архив  

       Бр. 02-1652/1                                                               Република Македонија 

   9 јули  2013 година                                                             Директор,  

           Скопје                                                                               д-р Зоран Тодоровски, 

с.р. 
 

2383. 
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2384. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за архив-

ски материјал („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 95/2012), директорот на Државниот архив на 
Република Македонија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КАДРОВСКИ, ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УС-
ЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ДОКУМЕН-
ТАРНИТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЗАШТИТА, ЧУВАЊЕ И КО-
РИСТЕЊЕТО НА ПРИВАТНИОТ АРХИВСКИ И  

ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ 
 

I ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат кадровските, 

техничките и просторните услови кои треба да ги ис-
полнат документарните центри за заштита, чувањето и 
користењето на приватниот архивски и документарен 
материјал. 

 
II КАДРОВСКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-

ПОЛНУВААТ ДОКУМЕНТАРНИТЕ ЦЕНТРИ 
 

Член 2 
 Документарниот центар поседува кадровски капа-

цитет за навремено, совесно, стручно и континуирано 
чување, заштита и користење на материјалот. 

Документарниот центар континуирано одржува ор-
ганизација во која има најмалку 4 (четири) вработени 
лица во полн работен однос, со завршено високо обра-
зование - дипломирани архивисти. 

Документарниот центар кој во своето работење 
употребува информа-тичка технологија за прием, чу-
вање, заштита и користење на архивски и документа-
рен материјал во неконвенционален облик има најмал-
ку едно вработено лице во полн работен однос, со зав-
ршено високо образование од областа на информатич-
ката технологија. 

Вработените во документарниот центар се оспосо-
бени за чување, заш-тита и користење на материјалот, а 
особено за:  

- изработка и примена на планови на архивски зна-
ци и листи на архив-ски и документарен материјал, 

- практично одбирање на архивскиот од докумен-
тарниот материјал и издвојување на документарен ма-
теријал за уништување, 

- средување, евидентирање и обработка на матери-
јалот, 

- дигитализација на материјалот, 
- пристап и користење на материјалот. 

 
III ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА 

ГИ ИСПОЛНУВААТ ДОКУМЕНТАРНИТЕ 
ЦЕНТРИ 

 
Простор и услови за чување и заштита 

на материјалот 
 

Член 3 
Документарниот центар располага со Документар-

но депо со соодветен простор и опрема за сместување, 
чување и заштита на архивскиот и документарниот ма-
теријал, како и со административен простор. 

Документарното депо е јасно дефиниран и утврден 

физички простор од траен карактер и сеизмички граден 

да издржи силен земјотрес и треба да: 

- се наоѓа надвор од сливно подрачје и речно ко-

рито, 

- поседува физички и електронски контролиран 

пристап, 

- поседува и применува алармен систем за открива-

ње и дојава на неовластен пристап или да има органи-

зирано чуварска служба, 

- обезбедува огноотпорност од најмалку 60 минути 

од надворешно влијание, 

- поседува исправна и контролирана внатрешна 

електрична инсталација, 

- поседува систем за рано откривање, сигнализација 

и дојава на пожар и редовно сервисирање и одржување 

на ПП апаратите, 

- поседува елаборат за противпожарна заштита, зас-

нована на гаснење со помош на јаглен-диоксид, суви 

хемикалии и експанзивна пена, 

-поседува елеборат за хигиено-техничка заштита, 

- поседува план за евакуација и заштита на матери-

јалите во услови на вонредна состојба и војна, 

- поседува топографски водич за распоредување и 

сместување на архивскиот и документарниот материјал 

на имателите,  

- обезбедува странично осветлување во депото во 

кое се чува материјалот, 

- располага со стандардни метални рафтови, архив-

ски кутии за смес-тување, чување и заштита на матери-

јалот, 

- обезбедува сместување и чување на материјалот 

во хартиени кошулки, папки и кутии составени од не-

утрална хартија или од картон со средна дебелина, 

- еднаш годишно врши дезинфекција, дезинсекција 

и дератизација на просторот. 

 

Член 4 

Документарниот центар може да организира и по-

високо ниво на заш-тита преку создавање и управува-

ње со Архивски сеф, за што треба да поседува тех-

ничко-технолошка платформа за посебна контрола и 

користење на материјалот. 

Архивскиот сеф е дефиниран физички простор од 

цврста градба за чување на конвенционален и некон-

венционален архивски и документарен материјал и тре-

ба да: 

- поседува статика на својата конструкција од 9+ 

степени според Европската сеизмичка скала, 

- се наоѓа надвор од сливно подрачје и речно ко-

рито, 

- поседува и применува двојно контролиран прис-

тап (физички и електронски), 

- поседува и применува алармен систем за открива-

ње и дојава на неов-ластен пристап, 

- обезбедува сертифицирана огноотпорност од 180 

минути кон над-во-решно опкружување, 

- обезбедува систем за рано откривање, дојава и 

гаснење на пожар, според сертифициран ПП елаборат, 

- поседува елаборат за хигиенско-техничка заштита, 
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- обезбедува константна и контролирана температу-

ра од 16 до 20 целзиусови степени и релативна влаж-

ност од 35 до 45 %, 

- обезбедува антистатичка заштита. 

Член 5 

Документарниот центар кој користи технолошка 

платформа заснована на софтвер и кој обезбедува 

пристап, размена и употреба на архивски и документа-

рен материјал по електронски пат го организира соод-

ветниот пристап, размена и употреба преку чување на 

документи и податоци во рамките на стандардот за Ар-

хивски сеф или Серверска соба. 

Серверска соба е дефиниран простор во кој се чува-

аат документите и податоците во неконвенционален 

облик и треба да: 

- поседува и применува контролиран пристап со 

физичка и електронска брава, 

- обезбедува огноотпорност на надворешна средина 

од најмалку 60 минути, 

- поседува и применува алармен систем за открива-

ње и дојава на неовластен пристап, 

- поседува и применува алармен систем за рано от-

кривање и дојава на пожар, 

- поседува и применува систем за гаснење на по-

жар, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поседува и применува систем за микроклиматска 

заштита со константна и контролирана температура од 16 

до 22 целзиусови степени и влажност од 35 до 50 %, при-

кажани на калибриран и сертифициран уред за мерење, 

- поседува соодветна антистатичка заштита. 

 

Член 6 

Документарниот центар применува и располага со 

систем на информатичка технологија (хардвер и соф-

твер) за управување, чување, заштита и користење на 

неконвенционалните документи, за дигитализација на 

хартиените документи и за микрофилмување на елек-

тронски документи. 

 

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

 Државен архив  

Бр. 02-1653/1 Република Македонија 

9 јули  2013 година Директор,  

Скопје      д-р Зоран Тодоровски, с.р. 
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