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2128.
УКАЗ БР. 21
30 јуни 2011 година
Врз основа член 18 став 1 точка 12 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
број 42/2001, 5/2003, 58/2006 110/2008 и 51/2011 год.)
СЕ ПОСТАВУВА
ЗА НЕРЕЗИДЕНТНО ОДБРАНБЕНО АТЕШЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА ЦРНА
ГОРА, РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И
РЕПУБЛИКА КОСОВО СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ
Полковникот КУЗМАНОВ Александар ДОНЧЕ
ФЧ: полковник, по формација полковник,
лична ВЕС: 31539 ЕМБГ: 0907963483002
До сега: нерезидентно одбранбено аташе на Република Македонија за Република Црна Гора и Република
Босна и Херцеговина со седиште во Скопје.
Указот да се изврши веднаш.
Бр. 07-1188
30 јуни 2011 година
Скопје

Стр.

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Тарифен систем за продажба на електрична енергија на тарифни потрошувачи.........................................................
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инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства...........
Решение од Агенцијата за супервизија на осигурување..................................
Деловник за начинот на работа на Комисијата на Агенцијата за администрација, за решавање во втор степен по
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администрација, за решавање во втор
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2129.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО – „ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД РЕСЕНСКО“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците
од Ресенско“ се прогласува за културно наследство
од особено значење - поткатегорија исклучително
значење.
Говорот на Турците од Ресенско спаѓа во југозападните турски говори во Република Македонија.
Географско-дијалектната граница на овој говор е
концентрирана во самиот град Ресен и околните села: Лавци, Козјак, Бела Црква, Царев Двор и др.
Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини со западнорумелските турски говори.
Говорот на Турците од Ресенско во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-3236/1
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2130.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО – „ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ГОСТИВАРСКО“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Гостиварско “ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Гостиварско спаѓа во западните турски говори во Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концентриранa во самиот град Гостивар и околните села: Долна Баница, Горна Баница, Здуње и Врапчиште, како и
селата Дебреше, Вруток и Мало Турчане. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини
со западнорумелските турски говори. Говорот на Турците од Гостиварско во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/2
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2131.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО-„ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ДЕБАРСКО
- ЖУПА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Дебарско-Жупа“ се прогласува за културно наследство
од особено значење - поткатегорија исклучително значење.

30 јуни 2011

Говорот на Турците од Дебарско-Жупа спаѓа во западните турски говори во Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концентриранa во селата од општините Дебар и Жупа: Коџаџик, Новак, Брештани, Праленик, Елевци, Долгаш, Евла, Осолница, Житинени и Кочишта. Според јазичните
карактеристики, има доста заеднички особини со западнорумелските турски говори. Говорот на Турците
од Дебарско-Жупа во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/3
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2132.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО - „ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ТЕТОВСКО“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Тетовско“ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Тетовско спаѓа во северозападните турски говори во Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концентрирана во самиот град Тетово, во селото Тарце и во
околните села каде што живее турско население. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички
особини со западнорумелските турски говори. Говорот
на Турците од Тетовско во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/4
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2133.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО – „ГОВОР НА ТУРЦИТЕ ОД ВЕЛЕШКО, ПРИЛЕПСКО И КРУШЕВСКО „ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Велешко, Прилепско и Крушевско“ се прогласува за
културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Велешко, Прилепско и Крушевско спаѓа во централноисточните турски говори во
Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концентрирана во градовите Велес, Прилеп и Крушево. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини со западнорумелските турски говори. Говорот на Турците од Велешко,
Прилепско и Крушевско во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/5
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2134.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО–„ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД СКОПСКО“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Скопско“ се прогласува за културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Скопско спаѓа во централните турски говори во Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концен-
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триранa во градот Скопје и околните села: Горно Количани, Пагаруша, Љубош, Долно Коњари, Средно Коњари и други села каде што живее покомпактно турско
население. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини со западнорумелските турски
говори. Говорот на Турците од Скопско во себе содржи
повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/6
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2135.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО – „ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД КУМАНОВСКО“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Кумановско“ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Кумановско спаѓа во северните турски говори во Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концентриранa во градот Куманово и Кумановско каде што
живее покомпактно турско население. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини со западнорумелските турски говори. Говорот на Турците
од Кумановско во себе содржи повеќе карактеристични
фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/7
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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2136.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО-„ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД ШТИПСКО“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Штипско“ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Штипско спаѓа во источните
турски говори во Република Македонија. Географскодијалектната граница на овој говор се наоѓа на пограничјето со радовишкиот, валандовскиот и струмичкиот
говор. Карактеристичен белег на овој говор му даваат
Јуруците кои се по потекло туркменско племе од Мала
Азија. Говорот на Турците од Штипско во себе содржи
повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/8
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2137.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО – „ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД БИТОЛСКО“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД
ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Битолско“ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Битолско спаѓа во југозападните турски говори во Република Македонија.Географско-дијалектната граница на овој говор е концентрирана во самиот град Битола и Битолско, каде што живее
покомпактно турско население. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини со западнорумелските турски говори. Говорот на Турците од Битолско во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.

30 јуни 2011

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/9
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2138.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО – „ГОВОРОТ НА ТУРЦИТЕ ОД СТРУШКО“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Говорот на Турците од
Струшко“ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.
Говорот на Турците од Струшко спаѓа во југозападните турски говори во Република Македонија. Географско-дијалектната граница на овој говор е концентрирана во самиот град Струга, како преоден говор меѓу Дебарскиот и Охридскиот турски говор. Според јазичните карактеристики, има доста заеднички особини
со западнорумелските турски говори. Говорот на Турците од Струшко во себе содржи повеќе карактеристични фонетски и граматичко-структурни црти.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/10
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2139.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО – „ДЕБАРСКИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Дебарски говори“ се
прогласува за културно наследство од особено значење
- поткатегорија исклучително значење.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Дебарските говори ја опфаќаат областа во сливот на
реката Црни Дрим и Радика. Според дијалектната диференцијација, спаѓаат во групата западни периферни
говори. На оваа територија живеат Македонци, Македонци со муслиманска вероисповед (Торбеши), Албанци и Турци. Покрај општо¬познатите јазични црти за
целoто западно наречје, особености на овие говори се:
полумекиот изговор на континуантот на старото палатално *ò’: кл’уч, неде’ла; чувањето на старата дативна
форма кај личните роднински имиња од м. и ж. род:
Маре, Николу, тетину; формата на личната заменка за
1 л. мн. е ми(ј)е; глаголските форми за 3 л. мн. во презент завршуват на -ет: викает/викае:т, а во аорист и во
имперфект се јавува наставката -е: викае, дојдое, носие, носее итн.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/11
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2140.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „РЕКАНСКИ ГОВОР“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Рекански говор“ се
прогласува за културно наследство од особено значење
- поткатегорија исклучително значење.
Реканскиот говор претставува составен и знaчаен
дел од дијалектната база на македонскиот јазик. Според дијалектната диференцијација, спаѓа во групата на
западните периферни говори, опфаќајќи ја областа Река, т.е. селата: Жировница, Видуше, Болетин, Ростуше,
Требиште, Велебрдо, Аџиевци, Јанче и Присојница.
Поради миграцијата на дел од македонското исламизирано население од Река во XVII и XVIII век овој говор
е карактеристичен и за населението во селата: Држилово, Елово, Долно Количани, Умово, Цветово во Скопско, како и во селата: Горно Врановци и Мелница во
Велешко. Овој говор во најширока смисла ги содржи
карактеристиките на македонското западно наречје.
Специфичност на овој говор е соседството со балканските несловенски јазици (албански и аромански) и
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присуството на македонско население со муслиманска
веросповед, во чиј говор има посебни дијалектни особености во: фонологијата, прозодијата, морфологијата,
синтаксата и лексиката.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/12
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2141.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011.година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО - „ТИКВЕШКО-МАРИОВСКИ ГОВОРИ“ ЗА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Тиквешко-мариовски
говори“ се прогласува за културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење.
Тиквешко-мариовските говори го зафаќаат просторот јужно од централна Македонија. Просторот е ограничен меѓу реките Вардар и Црна Река, на југ граничи
со планинскиот венец на Кожув и Ниџе, на исток границата оди по Вардар, приближно по Конечка Планина
и по долниот тек на Брегалница, а на запад границата
оди нешто позападно од Црна Река, преку областа Клепа. Всушност, го зафаќаат просторот на кој се допираат
југо¬источното и западното наречје, а како гранични
говори ги имаат сите карактеристики на преодни говори. Во овие говори се судруваат каракте¬тистиките од
двете наречја, меѓутоа, преовладуваат јазични особености од југоисточните македонски дијалекти, иако во голема мера имат западномакедонски карактеристики.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/13
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2142.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО - „ГОРНОПОЛОШКИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Горнополошки говори“
се прогласува за културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење.
Горнополошките говори спаѓаат во западните периферни македонски говори и се зборуват во Горни Полог, Гостиварско, сè до селото Стенче, на границата со
Долни Полог. Географско-дијалектната граница на
овие говори на север се движи до реката Маздрача, од
Поречкиот говор ги дели Сува Гора, од Кичевскиот говор ги дели планината Буковик, а од Дебарските говори огранците на Шар Планина и Бистра. Посебностите
на овие говори се: носовката *œ овде е заменета со ƒ
(грƒди), а ваква вредност има и наместо ¥ (бƒдник); вокалното *ò се развило во ƒл, при коешто темниот глас
ја врши слоговната функција (вƒлк); сличен развој претрпело и *ó (бƒрго); секундарното ¥ пред крајното р се
заменило со е (бистер); тука спаѓа и специфичниот изговор на зборовите: знƒм и снƒга со ƒ, наместо а.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/14
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2143.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО-„ДРИМКОЛСКО-ГОЛОБРДСКИ ГОВОР“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Дримколско-голобрдски говор“ се прогласува за културно наследство од
особено значење-поткатегорија исклучително значење.

30 јуни 2011

Дримколско-голобрдскиот говор спаѓа во западните
периферни македон¬ски говори, а е карактеристичен за
областите Дримкол и Голо Брдо, опфаќајќи ги селата:
Лакавица, Јабланица, Пискупштина, Безово, Нерези, Луково, Модрич, Дренок во Дримкол и Џепиште, Отишани, Стеблево, Гиневци, Клење, Себишта, Окштун, Лешничани, Големо Острени, Мало Острени, Требиште, Тучепи, Радов¬иште, Пасинки, Владимирица, Српетево,
Торбач, Љуболези, Горица, и Врбница во Голобрдо.
Овој говор ги содржи сите карактеристики на македонското западно наречје. Дијалектната диференцијација на
овој говор се должи на соседството со балканските несловенски јазици (албански и аромански) и на тоа што
околу, на поголема територија, живее македонско население со муслиманска вероисповед, чиј говор се одликува со посебни јазични белези во: фонологијата, прозодијата, морфологијата, синтаксата и лексиката.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/15
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2144.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „ВЕВЧАНСКО-РАДОШКИ ГОВОРИ“
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО
ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Вевчанско-радошки говори“ се прогласува за културно наследство од особено
значење - поткатегорија исклучително значење.
Вевчанско-радошките говори спаѓаат во западните
македонски периферни говори. Тие ги опфаќаат говорите што се зборуваат во западните периферни струшки села: Вевчани, Радожда, Мали Влај и селото Лин
(на албанска територија). Посебноста кај овие говори е
проширувањето на петвокалниот систем со вокалите „
и …, кои се континуанти, главно, на носовката *œ, секундарното ¥ и вокалните ò и ó и во ограничен број
случаи од вокалот /а/. Во морфологијата посебности во
овој говор се: формата на глаголот сум во 2. л. мн. презент е све; наставката -ешти кај глаголскиот прилог
(носеешти) и партикулата ќа.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/16
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2145.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „КУМАНОВСКИ ГОВОР“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Кумановски говор“ се
прогласува за културно наследство од особено значење
- поткатегорија исклучително значење.
Кумановскиот говор зазема централно место во северомакедонската група говори. Овој говор ја опфаќа
целата стара жеглиновска област, Козјачијата, Средорек, северниот дел од областа Которлак и Славиште.
Јужната граница на овој говор ја оди по линијата: Миладиновци-Горно Коњаре-Винце, Колицко-ПезовоШопско Рударe-Топoловиќ. Источната граница оди по
плани¬ната Стража, преку селата Длабочица и Мождивњак и излегува на Осоговската Планина. Ги има карактеристиките на северните говори, што значи има
особености од говорите што ја зафаќат територијата на
североисточна Македонија, а дел од особеностите се
типични за Кумановскиот говор. Исто така, лоцираноста на пограничјето со српскиот јазик го определува
како типичен преоден говор.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/17
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2146.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „КРАТОВСИ ГОВОР“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Кратовски говор“ се
прогласува за културно наследство од особено значење
- поткатегорија исклучително значење.

Бр. 88 - Стр. 9

Кратовскиот говор го претставува градскиот кратовски говор и говорите на триесеттина села од ова област. Географско дијалектната граница на север се движи по Осоговска Планина (селата Кнежево и Нежилово
како насеверни), на запад кон овчеполскиот регион
границата оди приближно до линијата Секулица-Барбарево-Судиќ, на југ граничната линија оди по вододелницата меѓу Брегалница и Злетовска Река, ја сече
последнава јужно од Злетово и излегува кaј селото Судиќ, додека источната граница оди по државната граница со Бугарија. Поголемиот дел од јазичните особености на овој говор се од северните говори, дел се заеднички со говорите што ја зафаќаат територијата на североисточна Македонија, а дел се типични за Кратовскиот говор.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/18
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2147.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „СТРУШКИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Струшки говори“ се
прогласува за културно наследство од особено значење
- поткатегорија исклучително значење.
Струшките говори ги опфаќаат градот Струга и селата: Враниште, Октиси, Вишни, Лабуништа, Подгорци, Боровец, Присовјани, Брчево, Богојци, Ташмаруништа и Ложани. По своите јазични караткеристики припаѓа на охридско-преспанското говорно подрачје, односно на западните периферни говори. Главните јазични особености се: вокалниот систем кај овој говор се
состои од 6 фонеми; вокалното *ó дало секвенца /ƒр/:
дƒрво, а вокалното*ò дало две вредности /ƒл/: вƒлк и
/ол/ (северно): волк; групите /ср/, /зр/ редовно се исполнуваат со дентален плозив: стреќа. Честа е појавата на
т.н. на-објект: го викна на Кузета, а од глаголскиот систем се издвојуваат следниве диферен¬цијални црти:
отсуство на наставката -м во 1 л. ед. презент: бера; 2 л.
мн. на императивот завршува на -ите: берите, но и на ете: седете; глаголскиот прилог се образува со наставката -ешчи или -ешти: викаешчи, викаешти.

Стр. 10 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/19
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2148.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „ЈУЖНИ ГОВОРИ“ ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Јужни говори“ се прогласува за културно наследство од особено значење поткатегорија исклучително значење.
Јужните говори го исполнуват просторот во правецот на Калјар-Воден-Пазар-Солун-Серез-Драма-Гоце
Делчев (Неврокоп) и на север допират до Беласица и
Кожув, пробивајќи се по долината на Вардар до близу
Демир Капија. Овие говори претставуваат една голема
целина во источното наречје, кои според акцентот се
делат на две подгрупи: солунско-воденска (долновардарска) и серско-лагадинска. Во рамките на солунсководенската подгрупа на територијата од Република Македонија влегуваат Дојранскиот и Гевгелискиот говор.
Се работи за говори во кои се запазени поголем број јазични особини од југоисточното македонско наречје.
Во врска со внатрешата дијалектна диференцијација,
Дојранскиот и Гевгелискот говор се изделуваат со свои
посебности на сите јазични рамништа: фонологија,
прозодија, морфоогија, синтакса и лексика.
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/20
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

30 јуни 2011

2149.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО - „ТОСКИСКИ ГОВОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Тоскиски говори во Република Македонија“ се прогласува за културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење.
Тоскиските говори во Република Макединија претставуват составен и значаен дел од дијалектната база
на албанскиот јазик, односно од албанското духовно
културно наследство во Република Македонија. Според дијалектната диференцијација, овие говори спаѓаат
во североисточната група на Тоскискиот дијалект. Географско-дијалектната граница ги опфаќа: Говорот на
Албанците во Преспанско, Говорот на Албанците во
Охридско, Говорот на Албанците во Битолско и Говорот на Албанците во Ресенско. Тоскиските говори во
Република Македонија ги носат белезите и на Североисточниот тоскиски говор од Република Албанија. Исто
така, тие се во непосреден контакт со јужнословенските балкански јазици, пред сè, со македонскиот и балканските несловенски јазици (грчки, аромански и турски јазик).
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/21
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2150.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита
на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО
ДОБРО - „ПРЕОДНИ ГЕГИСКО-ТОСКИСКИ ГОВОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Духовното културно добро „Преодни гегиско-тоскиски говори во Република Македонија“ се прогласува за културно наследство од особено значење - поткатегорија исклучително значење.
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Преодните гегиско-тоскиски говори во Република
Македонија претста¬вуваат составен и значаен дел од
дијалектната база на албанскиот јазик, односно од албанското духовно културно наследство. Според дијалектната диференцијација, овие говори во Република
Македонија се составен дел од Преодните (транзитните) говори кои се простираат по должината на двете
страни од реката Шкумбин во Република Албанија. Во
овие говори во Република Македонија спаѓаат: дел од
Говорот на Албанците во Струга и Струшко (Делагожда, Коришишта и др.) и дел од Говорот на Албанците
во Битолско (Острец и Злокуќани). Исто така, тие се во
непосреден контакт и под силно влијание (во лексиката
и зборообразувањето) на јужнословенските балкански
јазици, пред сè, од македонскиот и на балканските несловенски јазици (грчки, аромански и турски јазик).
За духовното културно добро од став 1 на овој член
се утврдува режим на заштита од прв степен.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-3236/22
21 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2151.
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.6.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА
„Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ - БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје му престанува користењето на
движната ствар: апарат ангиограф за коронaрографија,
марка Филипс.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Клиничката болница „Д-р Трифун Пановски“
- Битола.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје склучува
договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничката болница „Д-р Трифун Пановски“ - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-3256/1
28 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

2152.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижни ствари на КП бр. 17595/1, Катастарска општина Битола, евидентирани во Имотен лист бр. 26860,
сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр.31 со вкупна површина од 2.020 м2;
- објект бр.38 со вкупна површина од 1.582 м2;
- објект бр.39 со вкупна површина од 1.215м2;
- објект бр.44 со вкупна површина од 324 м2;
- објект бр.45 со вкупна површина од 1.466м2;
- објект бр.46 со вкупна површина од 382 м2;
- објект бр.47 со вкупна површина од 461 м2;
- објект бр.64 со вкупна површина од 1.144 м2 и
- објект бр.89 со вкупна површина од 474 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Битола.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и општина Битола во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-3479/1
24 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2153.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 24.6.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Битола.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со градоначалникот на општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-3481/1
24 јуни 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 88
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2154.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија” бр. 51/11), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИЦАТА ЗА ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
Член 1
Со овој правилник се уредува формата и содржината на налепницата за издадена дозвола за одобрување на
потрошувачки кредити.
Член 2
Налепницата од член 1 на овој правилник има четириаголна форма, со димензии 16,5 х 11,7 см., сина боја
и црвени букви и го содржи следното:
- на горниот дел во средината стои грбот на Република Македонија, а под него натпис со големи букви
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА;
- на средината на налепницата со големи букви стои натпис: „ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ” ; и
- на долниот дел, од десната страна стои четвороцифрен реден број на налепницата.
Формата на налепницата е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на налепницата за издадената дозвола за одобрување на потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија” бр. 89/07).
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-5030/6
24 јуни 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.
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2155.
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за заштита
на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија” бр.
51/11), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити, како и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки
кредити.
Член 2
Барањето за добивање дозвола за одобрување на
потрошувачки кредити се поднесува на образец во А-4
формат на хартија во бела боја, кој ги содржи следните
податоци:
1) име на подносителот на барањето;
2) единествен даночен број на субјектот;
3) решение за регистрирање во трговскиот регистар
кој се води во Централниот регистар на Република Македонија;
4) седиште, адреса и општина;
5) приоритетна дејност на субјектот;
6) дали е отворена стечајна или ликвидациона постапка;
7) дали против одговорното лице и вработените во
правното лице била изречена казна или прекршочна
санкција забрана на вршење професија, дејност или
должност;
8) дали одговорното лице во правното лице има високо образование и најмалку три години работно
искуство;
9) дали има вработено најмалку еден дипломиран
правник и еден дипломиран економист;
10) дали располга со соодветен деловен простор и
техничка опременост;
11) дали на барателот претходно му била одземена
дозволата за одобрување на потрошувачки кредити издадена согласно Законот за заштита на потрошувачите
при договори за потрошувачки кредити;
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12) дали на барателот му била изречена прекршочна санкција заради одобрување на потрошувачки кредити без да поседува дозвола за одобрување на потрошувачки кредити согласно законот;
13) број и датум, место за печат и потпис на одговорното лице.
Подносителот на барањето на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити, кон барањето треба да ги
приложи доказите за точките 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Дозволата за одобрување на потрошувачки кредити
е во А-4 формат со сина боја, на која во горниот дел во
средината стои грбот на Република Македонија, под
него стои текст: “ Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н
И Ј А”, “МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА”;
Во средината стои текст:
- Согласно член 21 став 1 од Законот за заштита на
потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, министерот за економија, издава: “Д О З В О Л А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДАВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ”; назив на трговското друштво со
единствен даночен број, седиште, адреса и општина;
“му е одобрено издавање на потрошувачки кредити за
договори со одложено плаќање на производи и услуги”,; број , датум и место; и место за потпис на министерот.
Формата и содржината на дозволата од став 1 на
овој член е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за пропишување на
формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити и формата
и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија” бр. 97/07 и 26/09).
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-5030/6
24 јуни 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.
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2156.
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за заштита
на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр.
51/11), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ, ОДНОСНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ
ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува техничката опременост, односно техничките услови што треба да ги исполни подносителот на барањето за добивање дозвола
за одобрување на потрошувачки кредити.
Член 2
Подносителот на барањето за добивање дозвола за
одобрување на потрошувачки кредити треба да поседува деловни простории со соодветна техничка опременост, односно технички услови, за извршување на
услугите на потрошувачкото кредитирање.
Деловните простории се соодветни, доколку за потрошувачот се обезбедуваат услови да може да се запознае со кредитниот договор или пак да ги проучи условите на кредитниот договор, како и да донесе соодветна одлука во поглед на склучувањето на кредитниот
договор.
Член 3
Подносителот на барањето за добивање дозвола за
одобрување на потрошувачки кредити треба во деловните простории да има соодветна техничка опременост – информатичка технологија, која ќе обезбедува
постојана и сигурна поддршка на целокупната функција на потрошувачкото кредитирање.
Се смета дека информатичката поддршка е соодветна, доколку постојано и во секој момент:
- овозможува пресметка на годишна стапка на вкупните трошоци согласно Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити; и
- обезбедува потрошувачот постојано и навремено
да има на располагање точни податоци за состојбата на
долгот (преостанатиот износ на кредитот, каматата и
другите трошоци), така што да му биде овозможено
изработка на пресметка на обврските за предвремена
отплата на кредитот, согласно член 16 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.

30 јуни 2011

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за техничка опременост, односно технички услови што треба да ги исполнува давателот на потрошувачки кредити („Службен
весник на Република Македонија” бр. 104/07).
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 25-5030/6
24 јуни 2011 година
Министер,
Скопје
Фатмир Бесими, с.р.
_______________
2157.
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за заштита
на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр.
51/11) министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИK
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЗВОЛА, ОДНОСНО ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на дозвола, односно за одбивање на барањето
за издавање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредит во рокот утврден во член 21 став (4) од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.
Член 2
Барањето за донесување на решение за издавање
на дозвола, односно за одбивање на барањето за издавање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредит се поднесува на образец: ,,Барање за донесување
на решение за издавање на дозвола, односно за одбивање на барањето за издавање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредит“, во А4 формат на
бела хартија, кој е даден во Прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 25-5031/4
24 јуни 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2158.
Врз основа на член 137 став (6) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број
130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение по
поднесена жалба во рокот утврден во член 137 став (5) од Законот за градење.
Член 2
Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Известување за недонесување на решение по поднесена жалба“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот е со формат А 4 кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, место за број и
датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на известувањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител
на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на подносителот на
известувањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“

Бр.01-6979
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

2159.
Врз основа на член 65 став (4) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број
130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение по
поднесена жалба во рокот утврден во член 65 став (3) од Законот за градење.
Член 2
Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец:“Известување за недонесување на
решение по поднесена жалба“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот е со формат А 4 кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, место за број и
датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на известувањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител
на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на подносителот на
известувањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 01-6982
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

2160.
Врз основа на член 39-б став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО
ОВЛАСТУВАЊЕ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО ОВЛАСТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на лиценца односно овластување односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца односно
овластување во рокот утврден во член 39-а став (1) од Законот за градење.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец “Барање заради неиздавање на лиценца односно овластување или недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца односно
овластување“ во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот
дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 01-6983
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

2161.
Врз основа на член 59-ѓ став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ
ЗА ГРАДЕЊЕ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за
градење односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за градење во
рокот утврден во член 59 од Законот за градење.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец “Барањето заради неиздавање на одобрение за градење односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за градење“, во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот
дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 01-6988
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

2162.
Врз основа на член 21-a став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен
весник на Република Македонија“ број 23/11 и 54/11) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
утврдување на правен статус на бесправен објект односно недонесување на решение за одбивање на барањето
за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот утврден во член 21
став (3) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение
за утврдување на правен статус на бесправен објект односно заради недонесување на решение за одбивање на
барањето за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект “, во формат А-4 во
бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот
дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 01-6999
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

2163.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКА
СОГЛАСНОСТ ЗА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на урбанистичка
согласност за бесправен објект односно недонесување решение за одбивање на барањето за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од член 11 став (1) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец “Барање заради неиздавање на урбанистичка согласност за бесправен објект односно недонесување решение за одбивање на барањето за
донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект“, во А-4 формат во бела боја кој е
даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот
дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на
барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис
поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 01-7000
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 88

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

30 јуни 2011

2164.
Врз основа на член 22-a став (1) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11 и 54/11) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение по
поднесена жалба во рокот утврден согласно член 22 став (3) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти.
Член 2
Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Известување за недонесување на решение по поднесена жалба“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот е со формат А 4 кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, место за број и
датум, во средишниот дел назив на известувањето, називот на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на известувањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на подносителот
на известувањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 01-7001
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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Бр. 88 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 88
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2165.
Врз основа на член 51-б став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ
ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неодобрување на проект за инфраструктура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на проект за инфраструктура во рокот од член 51-а став (5) од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неодобрување на проект за
инфраструктура односно недонесување на решение за одбивање на барањето за одобрување на проект за инфраструктура „во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот
дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 01-7002
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

30 јуни 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 88
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2166.
Врз основа на член 51-a став (6) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на проект за инфраструктура.
Член 2
Барањето за одобрување на проект за инфраструктура се поднесува на образец во формат А-4 во бела боја,
чија содржина е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Кон барањето од член 2 на овој правилник се поднесува следната документација:
1. Проект за инфраструктура;
2. Извод од Просторен план или услови за планирање на просторот или извод од урбанистичките планови
од членот 7 точка 2 на Законот за проеторно и урбанистичко планирање;
3. Извештај за извршена стручна ревизија на проектот за инфраструктура;
4. Студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, односно елаборат за заштита на животната средина одобрени од надлежен орган, доколку со прописите од областа на животна средина е предвидено изработка на студија, односно елаборат за тој вид на инфраструктура.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-7004
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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Бр. 88 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 88
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2167.
Врз основа на член 18-a став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ОДНОСНО ОВЛАСТУВАЊЕ ИЛИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО ОВЛАСТУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на лиценца односно овластување или недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца односно овластување во рокот утврден согласно член 18 став (5) од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на лиценца односно овластување или недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца односно
овластување“ во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот
дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правно лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
Бр. 01-7005
16 мај 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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Стр. 40 - Бр. 88
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2168.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
седницата одржана на 28.6.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Mила Камбовска, судија на Врховниот суд на Република
Македонија со навршување на 64 години на 21.6.2011
година.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 28.6.2011 година.
Бр. 07-1066/11
29 јуни 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Заменик претседател,
Башким Бесими, с.р.
____________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2169.
Врз основа на член 22, алинеја 8 а во врска со член
197, став 6, алинеја 1 од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2011 година,
донесе
ПРАВИЛА
ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овие Правила за снабдување на тарифните
потрошувачи на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат општите услови и начинот на снабдување со електрична енергија на тарифните потрошувачи на електрична енергија (во понатамошниот текст: тарифни потрошувачи), како и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот
со електрична енергија за тарифни потрошувачи (во
понатамошниот текст: снабдувач), тарифниот потрошувач на електрична енергија и операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија, а особено:
1) условите, начинот и рокот на склучување на договорот за продажба на електрична енергија,
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2) начинот на пресметка, фактурирање и наплата
на испорачаната електрична енергија и услугите за
користење на дистрибутивната мрежа за електрична
енергија,
3) условите и начинот на обештетување на тарифниот потрошувач во случај на намалена испорака или
прекин,
4) тарифни потрошувачи на кои не може да им се
прекине испораката на електрична енергија и начинот
на обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за потрошената електрична енергија од страна на
овие тарифни потрошувачи,
5) квалитетот на испорачаната електрична енергија
во согласност со соодветните Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија,
6) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот,
7) минималните услови и начин за организациона
поставеност и техничка опременост за обезбедување на
комуникација со потрошувачите заради обезбедување
на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбедува снабдувачот,
8) начинот и постапките за комуникација и размена
на информации помеѓу снабдувачот и операторите на
соодветните системи заради обезбедување на пропишаниот квалитет на електричната енергија и услугите што
ги обезбедуваат операторите,
9) условите и постапката за исклучување на потрошувачите од дистрибутивните системи во случај кога
потрошувачите не ги исполнуваат обврските уврдени
со закон, пропис и договор,
10) начинот, формата и роковите за поднесување на
извештаите кои што снабдувачот е должен да ги достави до Регулаторната комисија за енергетика,
11) неопходните информации што снабдувачот е
должен да им ги обезбеди на тарифните потрошувачи
преку соодветните сметки, како и информациите што
треба да бидат јавно достапни, а се од интерес за сите
тарифни потрошувачи и
12) заштитата на потрошувачите.
Член 2
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во
Законот за енергетика и соодветните мрежни правила
се применуваат и во овие Правила.
(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник
го имаат следното значење:
1) виша сила: сите непредвиливи природни појави,
настани и околности кои се утврдени согласно закон;
2) влијание на трети страни: превземени дејствија
од трети страни кои предизвикале оневозможување на
операторот на соодветниот систем или снабдувачот да
ги исполни своите обврски согласно закон и прописите
донесени врз основа на закон, при што непредвидливите настани не се предизвикани ниту можеле да бидат
спречени од страна на операторот на соодветниот систем или снабдувачот
3) пресметковно мерно место: е дел од електроенергетската постројка кој е во функција на мерно место за мерење на параметрите на електричната енергија
заради изготвување на фактури и/или задолжување со
електрична енергија во посебни случаи;
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4) пресметковен период: е временски период за кој
се однесува пресметката за потрошената електрична
енергија и моќност;
5) броило со претплата (припејд броило): претставува броило за мерење на електрична енергија и кое
овозможува на потрошувачот да користи електрича
енергија онолку часа, додека вредноста на претплатата
е позитивна, при што вредноста на претплатата се намалува со користењето на електричната енергија;
6) оператор на соодветен систем: оператор на електропреносниот систем или оператор на дистрибутивниот систем;
7) индиректен потрошувач: е оној потрошувач кој
се снабдува со електрична енергија и моќност преку
постројките на друг потрошувач;
8) заедничка потрошувачка: е потрошувачка на
електрична енергија и моќност која што се мери преку
еден уред, а е наменета за повеќе потрошувачи.
Член 3
(1) Снабдувачот набавува електрична енергија, за
потребите на тарифните потрошувачи приклучени на
дистрибутивниот систем, од производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга. Цените за набавка и соодветните договори со производителот на електрична
енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да
обезбеди јавна услуга, ги одобрува Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Снабдувачот е должен за потребите на тарифните потрошувачи, да обезбеди потребен преносен и дистрибутивен капацитет, како и услуги од операторот на
пазарот на електрична енергија.
(3) Снабдувачот им фактурира на тарифните потрошувачи за испорачаната електрична енергија и обезбедени услуги, во согласност со Тарифниот систем за
продажба на електрична енергија за тарифни потрошувачи.
(4) Снабдувачот може да набави електрична енергија на отворениот пазар по пазарни цени, ако:
1) пазарните услови и цени се поповолни од условите и цените утврдени за производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска
да обезбеди јавна услуга, или
2) сопственото производство на производителот на
електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена
обврска да обезбеди јавна услуга, определено со регулираниот договор, не е доволно за задоволување на потребите за електрична енергија за тафирните потрошувачи по регулирани цени.
(5) Снабдувачот е должен да изготви и да ги достави на одобрување до Регулаторната комисија за енергетика правилата за набавка на електричната енергија од
ставот (4) на овој член, кои ќе ги содржат условите, начинот и постапката на набавките, засновани на транспарентни и недискриминаторни начела.
(6) Снабдувачот е должен да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за
трансакциите, односно договорите и биланси за потребите од електрична енергија на своите потрошувачи
неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во
согласност со пазарните правила, мрежните правила за
пренос и мрежните правила за дистрибуција.
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Член 4
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила,
снабдувачот е должен да:
1) потпише договор за користење на мрежата со соодветниот оператор, во свое име и во име на тарифните
потрошувачи кои ги снабдува со електрична енергија,
2) ги почитува одредбите од Законот за енергетика,
овие Правилa, соодветните мрежни правила и Правилата за пазар на електрична енергија,
3) ги фактурира и наплатува сметките од потрошувачите,
4) изготвува договори, пресметки и известувања
кои се доставуваат до потрошувачите,
5) обезбеди грижа за потрошувачи и дава информации, поддршка и советување на потрошувачи,
6) води и ажурира документација во врска со фактурирањето и наплатата на сметките, или било која
друга документација предвидена со овој Правилник,
соодветните мрежни правила и Правилата за пазар на
електрична енергија,
7) ги разгледува приговорите и дава одоговор на
поднесениот приговор до потрошувачот,
8) ги извести писмено потрошувачите барем еднаш
годишно, за нивните права и обврски со потпишаните
договори за снабдување,
9) го достави до Регулаторната комисија за енергетика образецот за Договор за снабдување кој ќе биде
понуден на потрошувачите, заради разгледување и одобрување на истиот, и
10) дава информации на потрошувачите во име на
операторот на соодветниот систем.
II. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК НА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ
Член 5
(1) Снабдувачот и тарифниот потрошувач се должни да склучат договор за продажба на електрична енергија во согласност со овие Правила.
(2) Договор за продажба на електрична енергија од
став 1 на овој член, особено содржи:
1) податоци за договорните страни,
2) предмет на Договорот,
3) број на решение на согласноста за приклучување
и датум на издавање (за ново приклучени тарифни потрошувачи),
4) адреса за доставување на фактурите,
5) жиро сметка за правни лица или трансакциона
сметка за физичко лице,
6) електроенергетски податоци од решение на согласноста за приклучување за тарифни потрошувачи
приклучени на среден напон (моќност, енергија и други податоци),
7) податоци за пресметковното мерно место,
8) количина и динамика на испорака за електрична
енергија и моќност на месечно ниво (за тарифни потрошувачи приклучени на среден напон),
9) контакт информации на службата за грижа на корисници
10) квалитет на услугата од снабдувачот,
11) начин и услови за испорака на електрична енергија,
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12) категорија на потрошувачот согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија за тарифни потрошувачи,
13) цени за пресметковни елементи и нивна примена,
14) место на испорака на електрична енергија,
15) начин на плаќање на електричната енергија,
16) одговорност за штета и висина на договорени
казни (пенали) за случаи на неизвршување или нередовно извршување на одредбите од договорот,
17) случаи во кои договорната казна не се плаќа,
односно штетата не се надоместува,
18) времетраење, начин и услови за раскинување
на договорот,
19) ограничување на испораката на електрична
енергија во услови на виша сила,
20) начин на решавање на спорови.
(3) Договорот од став 1 на овој член се склучува на
неопределно време, а на определно време кога тарифниот потрошувач има согласност за времен приклучок.
(4) Договорот од став 1 на овој член за тарифен потрошувач приклучен на среден напон се склучува на
неопределно време, а тарифниот потрошувач приклучен на среден напон е должен 30 дена пред истекот на
секој година да ги достави планираните месечни количини на електрична енергија и моќност за наредната
година.
(5) Договорот од став 1 на овој член се склучува за
секое пресметковно мерно место, за повеќе или за сите
пресметковни мерни места на тарифниот потрошувач.
(6) Правото за испорака на електрична енергија на
пресметковно мерно место за кое е склучен договорот
од став 1 на овој член во случај кога тарифниот потрошувач со снабдувачот има склучено повеќе договори за
снабдување за одредена градежна локација, тарифниот
потрошувач, може да го оствари по плаќањето на доспеаните фактури за испорачаната електрична енергија
за сите мерни места,.
(7) Со потпишувањето на договорот од став 1 на
овој член, договорните страни се должни во целост да
ги почитуваат одредбите од овие Правила, соодветните
мрежни правила и Тарифниот систем за продажба на
електрична енергија.
(8) Тарифниот потрошувач е должен во писмена
форма да го извести снабдувачот за секоја промена на
податоците од договорот за продажба на електрична
енергија на тарифните потрошувачи (оттуѓување на објект, промена на корисник, промена на адреса и сл).
(9) Операторот на дистрибутивниот систем е должен во писмена форма да го извести снабдувачот за секоја промена на приклучокот (зголемена едновремена
моќност, изменет приклучок, итн), во рок од 15 дена од
настанувањето на промената.
III. НАЧИН НА ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА,
ФАКТУРИРАЊЕ, НАПЛАТА И ПОСЕБНИ СЛУЧАИ
НА НАПЛАТА НА ИСПОРАЧАНАТА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 6
(1) Операторот на соодветниот систем е должен да
врши мерење на испорачаната електрична енергија на
тарифните потрошувачи и снабдувачот преку мерни
уреди кои ги вградува, одржува, контролира и менува
согласно Законот за енергетика, Законот за метрологијата и соодветните мрежни правила.
(2) По правило, пресметковниот период е месечен.
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Член 7
(1) Отчитувањето на мерните уреди на тарифните
потрошувачи го вршат овластени лица на операторот
на дистрибутивниот систем на електрична енергија.
Овластените лица задолжително треба да поседуваат
легитимација издадена и заверена од страна на операторот на дистрибутивниот систем која на барање на тарифниот потрошувач се должни да ја покажат.
(2) Периодот на отчитување на мерните уреди го
утврдува операторот на дистрибутивниот систем и
истиот неможе да биде подолг од една година, додека
за пресметковен период по правило се смета временскиот период од еден месец, кој што не мора да биде
идентичен со календарскиот месец.
(3) Отчитување на броилата на тарифните потрошувачи, домаќинства, овластените лица од став 1 на овој
член го вршат во време од 8:00 часот до 20:00 часот.
(4) Отчитаните податоци од мерните броила за електрична енергија, операторот на дистрибутивниот систем е должен да ги достави на снабдувачот со кој тарифниот потрошувач има склучено договор за снабдување со електрична енергија.
(5) Во случај кога периодот на отчитување не се
совпаѓа со пресметковниот период, операторот на дистрибутивниот систем е должен да изврши сведување
на претходно отчитаните вредности од мерните уреди
во рамките на пресметковниот период. Доколку постои
разлика помеѓу сумата од вредностите на пресметковните периоди кои се однесуваат за периодот на отчитување и вредностите кои се резултат од отчитување на
мерните уреди, операторот на дистрибутивниот систем
е должен да изврши порамнување така што разликата
ќе ја пренесе во наредните пресметковни периоди.
(6) Начинот и критериумите за сведување на претходно отчитаните вредности од мерните уреди во рамките на пресметковниот период и порамнување на разликите во наредните пресметковни периоди ги утврдува операторот на дистрибутивниот систем, согласно
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија.
Член 8
(1) Операторот на соодветниот систем на барање на
тарифниот потрошувач и снабдувачот е должен да ги
достави отчитаните вредности за мерните податоци
кои се однесуват за нив, во писмена и/или електронска
форма.
Член 9
(1) Тарифниот потрошувач има право да присуствува на отчитувањето на броилото.
(2) Доколку операторот на дистрибутивниот систем
не извршил отчитување на состојбата на броилата на
тарифните потрошувачи домаќинства, за одреден пресметковен период, операторот на дистрибутивниот систем може да ги прифати податоците од отчитувањето
кои ги извршил тарифниот потрошувач и му ги доставил на снабдувачот во пишана форма.
(3) Доколку тарифниот потрошувач, домаќинство,
не доставил податоци од состојбата на броилата, операторот на дистрибутивниот систем ќе изврши проценка
на потрошената електрична енергија, врз основа на состојбата на броилата од претходниот пресметковен
период и за истото ќе ги извести снабдувачот и тарифниот потрошувач.
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(4) Операторот на дистрибутивниот систем е должен за случаите од став 2 и став 3 на овој член да изврши отчитување на броилата најмалку еднаш во текот
на календарска година.

(5) Тарифниот потрошувач е должен сметката или
фактурата за испорачаната електрична енергија издадена согласно став 4 од овој член да ја плати согласно рокот за плаќање наведен во истата.

Член 10
(1) Врз основа на добиените податоци од отчитувањето на броилата на тарифните потрошувачи од операторот на дистрибутивниот систем, како и за случаите
од став 2 и став 3 од член 9 од овие Правила, снабдувачот е должен да изврши пресметка за испорачаната
електрична енергија за пресметковниот период и да достави сметка или фактура.
(2) Снабдувачот врши пресметка за испорачаната
електрична енергија на тарифните потрошувачи согласно цени одобрени и објавени од Регулаторната комисија за енергетика.

Член 14
(1) Снабдувачот е должен во тековната сметка или
фактура да испрати опомена, обележана на видно место со задебелени црни букви со поголем фонт, до тарифниот потрошувач кој не ја платил сметката или фактурата за претходниот пресметковен период во рок
согласно член 11 од овие Правила, во која се назначува
и рокот на плаќање.
(2) Операторот на дистрибутивниот систем е должен по барање на снабдувачот, да ја прекине испораката на електричната енергија на пресметковното мерно
место поради неплаќање на доставената сметка или фактура, ако потрошувачот од став 1 на овој член, по
истекувањето на рокот од опомената не ја платил сметката или фактурата.
(3) Потрошувачот на кој му е прекината испораката
на електричната енергија поради неплатена сметка или
фактура е должен да ги плати трошоците за повторно
приклучување.

Член 11
(1) Снабдувачот е должен сметката или фактурата
за испорачаната електрична енергија да ја достави до
тарифниот потрошувач во рок од 10 (десет) дена од денот на завршувањето на пресметковниот период.
(2) Тарифниот потрошувач од став 1 на овој член е
должен да ја плати сметката или фактурата за испорачаната електрична енергија во рок од 20 (дваесет) дена
од денот на завршувањето на пресметковниот период.
(3) Тарифниот потрошувач кој не добил сметка или
фактура за потрошената електрична енергија во рокот
од став 1 од овој член, должен е да побара препис на
сметка или фактура за потрошената електрична енергија од снабдувачот.
(4) Снабдувачот му пресметува законска затезна камата на тарифниот потрошувач кој задоцнил со плаќањето на сметката или фактурата за испорачаната електрична енергија согласно став 2 од овој член.
Член 12
(1) Снабдувачот може да врши наплата на испорачаната електрична енергија од секој тарифен потрошувач преку:
1) плаќање согласно член 11 од овие Правила; или
2) претплата, авансно плаќање или положување на
паричен депозит од страна на тарифниот потрошувач.
Член 13
(1) Тарифниот потрошувач има право на приговор
до снабдувачот за доставената месечна сметка или фактура за електрична енергија во рок од 15 дена од денот на нејзиното доставување.
(2) Тарифниот потрошувач може делумно или целосно во писмена форма да приговара на пресметката
од доставената сметка или фактура за пресметковниот
период, во однос на потрошената електрична енергија
во рокот од став 1 на овој член, а за неспорениот дел е
должен да ја плати согласно овие Правила.
(3) Снабдувачот е должен во однос на приговорот
од став 2 на овој член да одговори на тарифниот потрошувач во писмена форма во рок од 15 дена од добивањето на приговорот.
(4) Ако приговорот од став 2 на овој член е основан, снабдувачот му издава нова сметка или фактура на
тарифниот потрошувач за истиот пресметковен период.

Член 15
(1) На тарифен потрошувач домаќинство, кој нема
да плати три последователни сметки во определениот
рок или било кои три доставени сметки во претходните
6 месеци, снабдувачот во соработка со операторот на
дистрибутивниот систем, може понатамошното снабдување со електрична енергија да му го услови со вградување на броило со претплата (припејд броило) за наредните 12 месеци.
(2) Снабдувачот во соработка со операторот на дистрибутивниот систем е должен писмено да го извести
тарифниот потрошувач домаќинство, за намерата за
вградување на броило со претплата (припејд броило), а
тарифниот потрошувач е должен да ги подмири неплатените претходни сметки.
(3) Ако тарифниот потрошувач домаќинство не
прифати понатамошно снабдување со електрична енергија според условите од став 1 и став 2 на овој член, ќе
му се прекине понатамошната испорака на електрична
енергија.
Член 16
(1) Во случај кога плаќањето за испорачаната електрична енергија од страна на тарифниот потрошувач
се врши преку авансно плаќање или положен паричен
депозит, пресметката на износот кој што треба да го
плати потрошувачот се врши според просечна потрошувачка на електрична енергија пресметана врз основа
на историски податоци.
(2) Доколку постои разлика помеѓу сумата од
вредностите на пресметковните периоди за кои е извршено авансно плаќање или положен паричен депозит од страна на тарифниот потрошувач и пресметаната сума која е резултат од отчитување на мерните
уреди, снабдувачот е должен да изврши порамнување
при што разликата ќе ја пренесе во наредниот пресметковен период.
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Член 17
(1) Во случај кога тарифниот потрошувач (освен
домаќинства) на кој наплатата за испорачаната електрична енергија се врши преку редовно плаќање, три
пати последователно не ја платил сметката или фактурата во предвидениот рок, снабдувачот има право да
побара потпишување на нов договор за снабдување со
цел понатамошно вршење на наплата да биде преку
авансно плаќање или положување на паричен депозит
од страна на тарифниот потрошувач еквивалентен на
три месечни фактури за просечна месечна потрошувачка во претходната година.
(2) Доколку тарифниот потрошувач (освен домаќинства) во рок од 15 дена од доставување на барањето
од став 1 од овој член не го потпише договорот за
снабдување, операторот на дистрибутивниот систем,
по барање на снабдувачот, има право да му ја прекине
испораката на електрична енергија на тарифниот потрошувач.
Член 18
(1) Во случај за индиректен тарифен потрошувач,
снабдувачот врши пресметка и фактурирање за испорачаната електрична енергија и моќност согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на тарифни потрошувачи.
(2) Во случај на заедничка потрошувачка во колективни станбени згради и трговски центри (заедничко
осветлување, скалила, ходници, лифтови, топлотни
подстаници, хидрафори и слична потрошувачка за заеднички потреби), снабдувачот склучува договор за
снабдување со електрична енергија, врши пресметка и
фактурирање на испорачаната електрична енергија и
моќност на правниот субјект како тарифен потрошувач
назначен од страна на групата потрошувачи на станбениот објект согласно закон.
(3) Во случаите кога електричната енергија и моќност се испорачува на повеќе тарифни потрошувачи, а
се мери со еден мерен уред при што е технички невозможно да се оддели мерењето или пак да се утврди
сопственикот на објектот, снабдувачот има право да
склучи договор за снабдување со електрична енергија,
врши пресметка и фактурирање на испорачаната електрична енергија и моќност на секој тарифен потрошувач одделно врз основа на процентуална распределба
на вкупно измерената електрична енергија и моќност,
за која претходно ќе се согласат сите потрошувачи.
Член 19
(1) Тарифните потрошувачи кај кои електричната
енергија не се мери на местото на испорака, туку на пониско напонско ниво од напонското ниво на кое се наоѓа местото на испорака, измерените количини на електрична енергија се зголемуваат за техничките загуби
во водовите и трансформаторите, при што овие односи
се уредуваат со договорот за снабдување со електрична
енергија.
Член 20
(1) Ако потрошената активна електрична енергија
се мери на едно мерно место за тарифните потрошувачи домаќинства и тарифните потрошувачи, II тарифен
степен, вкупно потрошената електрична енергија се
пресметува според тарифни ставови што важат за групата на потрошувачи останати, подгрупа II тарифен
степен.
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(2) Како претходен период на пренамена на користење на електрична енергија ќе се смета половина
време од последната контрола на мерните уреди на потрошувачот извршени од операторот на дистрибутивниот систем, но не повеќе од 6 (шест) месеци.
Член 21
(1) За тарифните потрошувачи домаќинства кои
имаат двотарифно мерење на потрошената електрична
енергија, доколку неисправноста на работењето на
вклопниот часовник е од техничка причина и не е по
вина на потрошувачот, пресметката на надоместок за
потрошената електрична енергија ќе се изврши врз основа на вкупно утврдената потрошувачка на електрична енергија пресметана по цени за пресметковни елементи утврдени за тарифните потрошувачи домаќинства кои имаат еднотарифно мерење согласно Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на тарифните потрошувачи.
Член 22
(1) Ако операторот на дистрибутивниот систем при
редовна контрола или по известување на тарифниот
потрошувач утврди дека мерната опрема поради дефект не ја регистрирала правилно испораката на електричната енергија и моќност, на тарифниот потрошувач ќе му се наплати според просечна потрошувачка на
електрична енергија пресметана врз основа на историски податоци, пропорционално со времетраењето на
дефектот на мерната опрема, а доколку тоа не може да
се утврди ќе се изврши исправка на пресметката на количините на електрична енергија и моќност од номиналниот износ на класа на точност за утврдената грешка. Исправката на пресметката ќе се изврши за половина време од последната контрола, но не повеќе од 6
(шест) месеци.
(2) Во случај на дефект на мерната опрема или ако
при контролата се покаже грешка поголема од номиналната класа на точност, операторот на соодветниот
систем е должен да изврши замена на соодветната мерна опрема кај корисникот во рок од 15 дена од денот на
дознавањето за дефектот, односно утврдувањето на
грешката.
(3) Операторот на дистрибутивниот систем ќе ги
применува ставот 1 и ставот 2 од овој член само во случај кога тарифните потрошувачи немаат вградено контролни мерни броила или контролните мерни броила
се во дефект.
(4) Право на приговор за погрешно утврдена константа или погрешно утврдена состојба на мерните
уреди поради погрешно отчитување на целите или децималните места имаат двете договорни страни.
Член 23
Снабдувачот е должен во сметката или фактурата
за испорачаната електрична енергија на соодветниот
тарифен потрошувач, во зависност од категоријата на
која припаѓа тарифниот потрошувач, да го наведе процентуалното учество на:
- трошокот за купување на електрична енергија од
производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга
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- трошокот за користење на преносната мрежа за
снабдување на тарифните потрошувачи
- трошокот за услугите на операторот на пазарот на
електрична енергија
- трошокот за купување на електрична енергија од
повластени производители на електрична енергија
- трошокот за користење на дистрибутивниот систем
- трошоци за снабдувачот.
IV. КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ СНАБДУВАЧОТ И
ОПЕРАТОРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ СИСТЕМИ
Член 24
(1) Операторот на соодветниот систем и снабдувачот се должни да комуницираат и разменуваат податоци и информации заради обезбедување на пропишаниот квалитет на испорачаната електрична енергија и услугите што ги обезбедуваат операторите.
(2) Операторот на соодветниот систем и снабдувачот се должни да изготват Протокол за комуниција и
размена на податоци и информации во согласност со
овие Правила и истиот да го достават до Регулаторната
комисија за енергетика заради одобрување.
(3) Протоколот од став 2 на овој член, особено содржи:
1) известување за планирани прекини,
2) време на реализација на планирани прекини,
3) прекин на превземање и испорака на електрична
енергија на тарифните потрошувачи по барање на
снабдувачот,
4) комуникација и размена на податоци и информации во услови на виша сила,
5) доставување на податоци од отчитувањето на
броилата.
V. ПРАВА, ОБВРСКИ И ЗАШТИТА НА
ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ
Член 25
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила, општите принципи, права и обврски за потрошувачот се:
1) чесен и рамноправен третман при снабдувањето
со електрична енергија од страна на снабдувачот и
отворен пристап на информациите со кои располага
снабдувачот, а се однесуваат на снабдувањето со електрична енергија, не вклучувајќи ги доверливите информации и податоци,
2) плаќање на сметките за потрошената електрична
енергија,
3) поднесување на приговор до снабдувачот согласно член 12 од овие Правила.
Член 26
(1) Тарифен потрошувач е должен во писмена форма да поднесе барање до снабдувачот за раскинување
на договорот за продажба на електрична енергија, со
отказен рок од 30 дена.
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(2) По добивањето на барањето за раскинување на
договорот за продажба на електрична енергија, снабдувачот е должен врз основа на отчитување на броилото
за електрична енергија на тарифниот потрошувач да му
достави фактура за сите парични обврски согласно договорот.
(3) Тарифниот потрошувач кој не овозможил отчитување на броилото, поради што снабдувачот не може
да достави фактура, е должен да ја плати целата електрична енергија до денот на отчитување на броилото.
Член 27
(1) Снабдувачот еднострано може да го раскине договорот за продажба на електрична енергија на тарифен потрошувач, во следните случаи:
1) ако тарифниот потрошувач дал неточни или нецелосни податоци кои оневозможуваат редовно исполнување на договорните обврски, или кога предметните
податоци не бидат исправени во бараниот рок;
2) ако тарифниот потрошувач не ги отстрани причините поради кои му е прекинато снабдувањето со
електрична енергија во рок од 90 дена од денот на прекинувањето во снабдувањето со електрична енергија.
(2) Најмалку 3 дена пред раскинување на договорот
заради причините од став 1, алинеја 1 на овој член,
снабдувачот е должен за раскинување на договорот со
тарифниот потрошувач да го извести операторот на дистрибутивниот систем и да поднесе барање за исклучување на тарифниот потрошувач од дистрибутивниот
систем.
Член 28
(1) Тарифен потрошувач го губи статусот на потрошувач, доколку на исклучено пресметковно мерно место поради престанување на договорот за снабдување
со електрична енергија, тарифниот потрошувач во рок
од 3 години не склучи нов договор за снабдување со
електрична енергија, при што приклучокот на местото
на приклучување со соодветната мрежа може да се демонтира.
Член 29
(1) При промена на сопственоста на објектот или
издавање на објектот под закуп од страна на сопственикот на трето лице, претходниот корисник на објектот
како тарифен потрошувач на електрична енергија, е
должен до снабдувачот и до операторот на дистрибутивниот систем да:
1) поднесе барање за раскинување на договорот за
снабдување;
2) ги подмири сите обврски за потрошената електрична енергија кон снабдувачот до денот на раскинување на договорот за снабдување;
3) достави докази за промена на сопственоста или
давањето под закуп, во случаите кога се менува сопственоста на објектот или сосптвеникот на објектот го
издава под закуп;
4) во случај на издавање на објектот под закуп да
достави писмена согласност за склучување на договор
за снабдување со новиот корисник.
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(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој
член од страна на корисникот на објектот како тарифен
потрошувач, операторот на дистрибутивниот систем е
должен во рок од 8 (осум) дена да изврши отчитување
на броилото.
Член 30
(1) Во случај на промена на сопственоста на објектот на корисникот или издавање на објектот под закуп
од страна на корисникот на објектот на нов корисник,
новиот корисник како тарифен потрошувач на електрична енергија е должен да:
1) поднесе барање за склучување на договорот за
продажба со снабдувачот;
2) достави докази за промена на сопственоста или
давање под закуп до снабдувачот и до операторот на
соодветниот систем.
(2) По исполнување на обврските од став 1 од овој
член од страна на новиот корисник, снабдувачот ќе
склучи договор за продажба на електрична енергија со
корисникот.
Член 31
(1) Сметките или фактурите за испорачаната електрична енергија до моментот на раскинување на договорот за снабдување со претходниот корисник на објектот, односно до моментот на склучување на договор
за снабдување со електрична енергија со новиот корисник како тарифен потрошувач се обврска на претходниот корисник.
Член 32
(1) Ако мерниот уред се наоѓа на имот од тарифниот потрошувач, тарифниот потрошувач е должен да му
овозможи на овластено лице на операторот на дистрибутивниот систем право на пристап на секој имот или
објект до мерниот уред заради:
1) читање на мерните уреди,
2) контрола, вградување, надзор, замена и одржување на опремата на мерното место,
3) исклучување на тарифниот потрошувач кога постапува спротивно со условите за користење на дистрибутивниот систем пропишани во мрежните правила за дистрибуција и
4) исклучување на потрошувачот по барање на
снабдувачот, во согласност со одредбите од овие Правила.
(2) Ако кај тарифниот потрошувач е оневозможен
пристапот на операторот на дистрибутивниот систем за
отчитување на броилата за електрична енергија, тарифниот потрошувач е должен по претходно доставено барање во писмена форма од операторот на тарифниот
потрошувач, да ги отчита и достави состојбите на броилото во рок определен во барањето.
(3) Ако тарифниот потрошувач спречува пристап
до броилата за електрична енергија, а и не постапи по
барањето од став 2 на овој член, операторот на дистрибутивниот систем има право да покрене прекршочна
постапка согласно Законот за енергетика.
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(4) Во рок од 8 дена пред превземање на дејствија
од став 3 на овој член, операторот на дистрибутивниот
систем треба да достави писмено известување до тарифниот потрошувач за намерата.
VI. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ
ОБЕЗБЕДУВА СНАБДУВАЧОТ
Член 33
(1) Снабдувачот е должен да води евиденција и да
формира база на податоци на дневно, неделно, месечно, квартално и годишно ниво, поодделно за секоја подружница, за индикаторите на квалитет на услугите
што ги обезбедува снабдувачот, согласно Прилог 1 од
овие Правила.
(2) Обработката на податоците од став 1 на овој
член се врши согласно Прилог 1 од овие Правила.
Член 34
(1) Снабдувачот е должен да обезбеди грижа на тарифните потрошувачи и давање на информации, поддршка и советување на потрошувачи преку која потрошувачите ќе можат да се информираат за своите права
и обврски, како и да го известат снабдувачот за прекините во снабдувањето со електрична енергија.
(2) Снабдувачот е должен да има повикувачки центар, како и соодветна веб страна на која тарифните потрошувачи ќе можат да се информираат за своите права и обврски, како и да известат за прекините во снабдувањето со електрична енергија.
VII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА
ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ
Член 35
(1) Согласно Законот за енергетика, овие Правила и
соодветните мрежни правила, операторот на електропреносниот систем и операторот на дистрибутивниот
систем се должни да обезбедат:
1) сигурна, безбедна и квалитетна испорака на електрична енергија преку соодветниот систем;
2) одржување и развој на соодветниот систем со
цел да се овозможи ефикасно и сигурно функционирање на системот.
(2) Под сигурна, безбедна и квалитетна испорака на
електрична енергија од став 1, алинеја 1 на овој член се
подразбира исполнување на стандарди и критериуми
кои се однесуваат на:
1) номиналниот напон на напојување и фреквенцијата;
2) континуитет во испораката на електрична енергија; и
3) хармоници.
(3) Дозволени отстапувања од номиналните вредности на напонот, фреквенцијата, континуитет во испорака и хармониците по напонско ниво, се во границите
утврдени во содветните Мрежни правила.
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(4) Операторот на соодветниот систем е должен на
барање на корисникот, да го измерат квалитетот на
електрична енергија на местото на испорака на електричната енергија и за резултатите од извршеното мерење да го извести корисникот во писмена форма, во
согласност со Правилникот за контрола на квалитетот
на електричната енергија.
Член 36
(1) Операторот на соодветниот систем е должен да
води евиденција за сите прекини во испораката на електричната енергија и да формираат соодветна база на
податоци, според напонското ниво на настанувањето,
како и времетраењето на истите.
Член 37
(1) Во случај на непланиран и ненајавен прекин, во
испораката на електрична енергија, подолг од 9 часа,
кој не е предизвикан од виша сила, на барање на тарифните потрошувачи, снабдувачот е должен да ги
обештети тарифните потрошувачи, во износ од 2.000
денари.
(2) Операторот на соодветниот систем во чиј систем настанал прекинот е должен да му ги надомести
финасиските средства на снабдувачот кој ги обештетил
тарифните потрошувачи согласно став 1 од овој член.
(3) Доколку непланираниот и ненајавен прекин во
испораката на електрична енергија или испорачаната
електрична енергија не е согласно стандардите и критериумите за квалитет утврдени соодветните мрежни
правила, при што се предизвикува штета во уредите и
инсталациите на тарифниот потрошувач, тарифниот
потрошувач има право да побара од соодветниот оператор да му ги надомести трошоците за настанатата
штета.
(4) Доколку операторот на соодветниот систем не
му ги надомести трошоците за настанатата штета на тарифниот потрошувач заради прекин во испораката на
електрична енергија или нессодветен квалитет на испорачаната на електрична спротивно на стандардите и
критериумите за квалитет согласно соодветните мрежни правила, тарифниот потрошувач има право да покрене соодветна судска постапка, согласно закон.
Член 38
(1) Доколку операторот на дистрибутивниот систем, на барање на снабдувачот, ја прекинал испораката или превземањето на електрична енергија на тарифниот потрошувач, спротивно на Законот за енергетика
и овие Правила, должен е во рок од 24 часа на свој трошок повторно да ги приклучи електроенергетските
уреди и инсталации на тарифниот потрошувач на соодветната мрежа, сметајќи од денот кога се констатирала
дека прекинот на превземањето или испораката била
изведена спротивно на Законот за енергетика или овие
Правила.
(2) Тарифниот потрошувач од став 1 на овој член
има право да покрене соодветна судска постапка, согласно закон, заради надоместување на трошоците заради настанатата евентуалн штета поради прекинот на
испораката или превземањето на електрична енергија
на тарифниот потрошувач, спротивно на Законот за
енергетика и овие Правила.
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Член 39
(1) Во случај на виша сила, операторот на соодветниот систем има право да ја намали, ограничи или прекине испораката на електричната енергија за времетраењето на вишата сила и за времетраењето на санирањето на последиците предизвикани од вишата сила.
(2) Во случај на виша сила, дозволени се поголеми
отстапувања на номиналниот напон и фреквенција на
соодветната мрежа во однос на пропишаните, согласно
мрежните правила за дистрибуција.
(3) Било кој настан на виша сила го ослободува операторот на соодветниот систем од одговорности согласно закон и друг пропис, во исполнувањето на договорените обврски за времетраењето на виша сила.
Член 40
(1) Операторот на соодветниот систем не е одговорен за настанување на евентуална материјална или нематеријална штета на тарифниот потрошувач во случај
на настанување на виша сила.
(2) Операторот на соодветниот систем има право да
побара обештетување од трети страни кои предизвикале:
1) дефекти и неисправности на уредите и постројките во сопственост на операторот и
2) потреба од обештетување на тарифните потрошувачи согласно член 37 од овие Правила од страна
операторот на соодветниот систем.
Член 41
(1) Операторот на соодветниот систем може привремено, со претходна најава, да ја прекине испораката
на електричната енергија во следните случаи:
1) вршење на редовни или вонредни прегледи и
одржување на мрежата,
2) вршење на испитувања или контролни мерења
или замена на мерни уреди,
3) реконструкции и проширување на мрежата, уредите и инсталациите и
4) приклучување на нови корисници на соодветната
мрежа.
(2) Операторот на соодветниот систем може да ја
прекине испораката на електрична енергија заради
спречување на ризик од распад на дел од или цел електроенергетскиот систем, согласно соодветните мрежни правила.
Член 42
(1) Операторот на соодветниот систем е должен да
го избере времето за планираниот прекин во снабдување со електрична енергија кое е најмалку неповолно за
тарифниот потрошувач, односно потрошувачите.
(2) Операторот на соодветниот систем е должен навремено да ги информира тарифните потрошувачи кај
кои се планирани прекини во снабдувањето со електрична енергија од член 41, во писмена форма или
преку средствата за јавно информирање, најмалку 24
часа пред започувањето на прекинот.
(3) Доколку операторот на соодветниот систем за
планираниот прекин не ги информира тарифните потрошувачи, таквиот прекин се третира за непланиран
прекин во снабдувањето со електрична енергија.
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Член 43
(1) Операторот на дистрибутивниот систем ќе го
прекине снабдувањето со електрична енергија на тарифните потрошувачи, без претходна опомена во следните случаи:
1) ако тарифниот потрошувач со своите електроенергетски постројки, уреди и инсталации го загрозува
животот и здравјето на луѓето или им го загрозува и
имотот,
2) ако при недостаток на електрична енергија и
кризна состојба, тарифниот потрошувач не ги почитува
посебните мерки на ограничување на превземењато на
електрична енергија од соодветната мрежа согласно соодветните мрежни правила и друг пропис.
(2) Доколку тарифниот потрошувач е приклучен
спротивно на Законот за енергетика и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија или самоволно се приклучи или изврши самоволно менување на
приклучокот, како и врши дејствија со кои се оневозможува правилна работа на мерната опрема, операторот на дистрибутивниот систем е должен да ја прекине
испораката на електрична енергија.
VIII. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ СМЕЕ ДА СЕ
ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ГАРАНЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОТРОШЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 44
(1) Испораката на електрична енергија не смее да
им се прекине поради неплаќање на сметките, односно
фактурите во рок утврден со овие Правила, на тарифните потршувачи кои имаат објекти и инсталации, на
кои со прекинот би се довеле во опасност животот на
луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како и
објектите кои се од посебна важност за одвивање на
нормалниот живот на граѓаните, како што се:
1) болници, клиники, специјални здравствени установи (станици за итна помош и друга итна интервенција, стационари, заводи за трансфузија на крв – земање и
преработка на крв, центри за дијализа, здравствени домови),
2) објекти за водоснабдување (за снабдување со питка вода) и објекти за фекално одводување (за производство, пречистување и транспорт на вода за функционирање на канализационата мрежа) на јавните претпријатија,
3) објектите и средствата во јавниот сообраќај (аеродроми, железнички станици и станица за сигнализација во јавниот сообраќај),
4) хидрометеролошки и сеизмолошки заводи и
5) детски градинки.
(2) Со договорот за продажба на електрична енергија на тарифните потрошувачи чии објекти се наведени во став 1 на овој член, се утврдуваат инструментите и начинот на доставување за обезбедувањето на
плаќањето за превземената електрична енергија во
тие објекти.
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(3) Тарифните потрошувачи од став 1 на овој член
се должни како гаранција за плаќање на сметките за
потрошена електрична енергија, на снабдувачот да му
предадат банкарска гаранција на износ на просечната
месечна потрошувачка на електрична енергија во претходната година, за два месеци однапред.
Член 45
(1) Ограничувањето на испораката на електрична
енергија се врши во согласност со закон и соодветните
мрежни правила.
(2) Операторот на соодветниот систем не е одговорен за можните штети кај потрошувачот кои би настанале поради ограничувањето на испораката на електрична енергија од став 1 на овој член.
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 46
(1) Договорите за снабдување со електрична
енергија кои се склучени пред влегување во сила на
овие Правила, продолжуваат да важат и по влегувањето во сила на овие Правила до рокот до кој се
склучени.
Член 47
(1) Протоколот за комуникација и размена на податоци и информации од член 22 на овие Правила, операторот на соодветниот систем и снабдувачот се должни
да го достават во рок од 60 дена по влегувањето во сила на овие Правила.
Член 48
(1) Врз основа на податоците од член 33 од овие
Правила, Регулаторната комисија за енергетика ќе
утврди критериуми за квалитет на услугите што ги
обезбедува снабдувачот, кои што ќе бидат составен дел
на овие Правила.
Член 49
(1) Член 23 од овие Правила ќе се применува од 1
јануари 2012 година.
Член 50
(1) Со денот на влегувањето во сила на овие Правила престанува да важи „Правилникот за услови за снабдување со електрична енергија“ („Службен весник на
Република Македонија“ бр.162/2009).
Член 51
(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-825/1
30 јуни 2011 година
Скопје

Заменик претседател,
Рухи Бакију, с.р.
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2170.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 197, став 6, алинеја 3 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11), на седницата одржана на ден 30.6.2011 година,
донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ
I. Општи одредби
Член 1
(1) Овој Тарифен систем за продажба на електрична
енергија на тарифни потрошувачи (во понатамошниот
текст: Тарифен систем) се однесува на тарифните потрошувачи на електрична енергија приклучени на дистрибутивниот систем (во понатамошниот текст: тарифни потрошувачи) на територијата на Република
Македонија.
Член 2
(1) Со овој Тарифен систем се утврдуваат:
1) критериуми за определување на категории, групи
и подгрупи на тарифни потрошувачи,
2) пресметковни елементи за утврдување на надоместок за испорачаната електрична енергија,
3) основи за формирање на цени за испорачана електрична енергија за соодветните пресметковни елементи, според напонско ниво, времето на испорака во текот на денот и видот на мерењето.
Член 3
(1) Овој Тарифен систем има за цел да поттикне рационално и ефикасно производство, набавка, пренос,
дистрибуција и користење на електричната енергија,
како и да обезбеди остварување на регулираниот максимален приход за вршење на дејноста снабдување со
електрична енергија на тарифни потрошувачи утврден
согласно Правилникот за цени на електрична енергија
за тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“
бр.21/11).
Член 4
(1) Цените на испорачаната електрична енергија за
соодветните пресметковни елементи определени согласно овој Тарифен систем, Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) е
должна да ги објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
II. Категории, групи и подгрупи на потрошувачи
Член 5
(1) Според напонското ниво на точката на испорака
на електричната енергија, со овој Тарифен систем се
определуваат следните категории, групи и подгрупи на
тарифни потрошувачи:
1) Категорија на тарифни потрошувачи на 35 kV напонско ниво, со групи:
1.1. 35 kV директни потрошувачи,
1.2. 35 kV потрошувачи
2) Категорија на тарифни потрошувачи на 6kV,
10(20) kV напонско ниво и
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3) Категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 kV
(380 / 220V) напонско ниво, со групи:
3.1. домаќинства
3.2. јавно осветлување
3.3. останати, со подгрупи
3.3.1. прв тарифен степен
3.3.2. втор тарифен степен
Член 6
(1) Во категоријата на тарифни потрошувачи на 35
kV се тарифните потрошувачи чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво на
35 kV.
(2) Во категоријата на тарифни потрошувачи на 6
kV, 10(20) kV се тарифните потрошувачи чии објекти
се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво 6 kV и 10(20) kV.
(3) Во категоријата на тарифни потрошувачи на 0,4
kV (380/220) V, се тарифните потрошувачите чии објекти се приклучени на дистрибутивниот систем, на напонско ниво 380/220 V.
Член 7
(1) Во групата на тарифни потрошувачи „домаќинства“е опфатена потрошувачката на електрична енергија
во индивидуални куќи, згради или делови од згради
кои се користат за живеење, потрошувачка во помошни
објекти кои служат за потребите на домаќинствата потрошувачка во гаражи кои не се користат за вршење на
стопанска дејност, и потрошувачка за погон на заедничките уреди во стамбените згради и тоа: лифтови,
мотори за централно греење, хидрофори и слични трошила за заеднички потреби, степенично осветлување
во стамбените згради, како и потрошувачка на хидрофори кои се користат од физички лица за снабдување
на нивните објекти за домување со питка вода.
(2) Во групата на тарифни потрошувачи „домаќинства“, во смисла на одредбата на ставот 1 припаѓа и потрошувачка на електрична енергија во котларници и
топлотни станици во делот за затоплување во стамбени
згради, потрошувачката во детски јасли, градинки, домови, потрошувачка во интернати за згрижување на деца, ученици, студенти, инвалиди, старци и пензионери,
потрошувачка во училишни и народни кујни, потрошувачка во индивидуални куќи во кои се врши угостителска дејност сместување, потрошувачка во уметнички и
ликовни атељеа, како и потрошувачка во верски објекти во кои не се врши стопанска дејност.
Член 8
(1) Во групата на тарифни потрошувачи „јавно
осветлување“ е опфатена потрошувачката на електрична енергија за осветлување на улици, подвозници, надвозници, плоштади, јавни патишта, културно историски споменици определени согласно закон, паркови,
јавни отворени простори за рекреација и други јавни
зелени површини, како и уредите за сообраќајна сигнализација.
Член 9
(1) Во групата на тарифни потрошувачи „останати“
е опфатена потрошувачката на електричната енергија
кај останатите потрошувачи приклучени на 0,4kV
(380/220)V кои не се опфатени во групите на потрошувачи домаќинства и јавно осветлување.
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Член 10
(1) Подгрупата „останати - прв тарифен степен“,
опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објекти приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V)
кај кои со согласноста за приклучување на дистрибутивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција
е утврдено да имаат мерење и на моќноста.
(2) Подгрупата „останати - втор тарифен степен“
опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објекти приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V)
кај кои со согласноста за приклучување на дистрибутивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција
е утврдено да немаат мерење на моќноста.
III. Пресметковни елементи, цени за пресметковни
елементи и начин на нивно утврдување
Член 11
(1) Пресметковни елементи за кои се определуваат
цени и врз основа на кои тарифните потрошувачи ја
плаќаат испорачаната електрична енергија на снабдувачите со електрична енергија на тарифни потрошувачи (во понатамошниот текст: снабдувачи), се:
1) активна моќност,
2) активна електрична енергија и
3) прекумерно превземена реактивна електрична
енергија.
Член 12
(1) За тарифните потрошувачи, цените за секој од
пресметковните елементи од член 11 на овој Тарифен
систем, се утврдуваат за сите категории, групи и подгрупи на потрошувачи согласно член 5 на овој Тарифен
систем, и тоа според:
1) напонското ниво на испорака на електрична
енергија,
2) времето на користење во текот на денот и
3) видот на мерење на испорачаната електрична
енергија.
(2) Цените за секој од пресметковните елементи
согласно став 1 на овој член се еднакви за сите потрошувачи кои припаѓаат на иста категорија, односно група, односно подгрупа на потрошувачи.
Член 13
(1) Активната моќност се изразува во киловати
(kW) и се определува врз основа на врвната моќност
остварена од потрошувачот.
(2) Врвната моќност е најголемата моќност остварена од потрошувачот во временски интервал од 15 минути во текот на месечниот пресметковен период, за
време на важење на цени за високи дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.
(3) Врвната моќност се утврдува со уред за мерење
и регистрирање на врвна моќност или се пресметува
според одредбите од овој Тарифен систем.
(4) Надоместокот за активната моќност во месечниот пресметковен период се добива со множење на цената за активна моќност изразена во денари/kW и измерената врвна моќност во kW.
Член 14
(1) Доколку мерењето на врвната моќност се врши
на повеќе мерни места на исто напонско ниво, врвната
моќност се одредува со собирање на врвните моќности
на сите мерни места од истото напонско ниво.
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(2) Операторот на дистрибутивниот систем врз основа на став 1 од овој член ќе ја утврди врвната моќност со собирање на остварените едновремени врвни
моќности ако постои техничка можност за нивно објективно утврдување, а под услов објектите на тарифниот потрошувач да се наоѓаат на една градежна локација
и да се приклучени на исто напонско ниво.
Член 15
(1) Активната електрична енергија се изразува во
киловатчасови (kWh) и се утврдува со уред за мерење
на активна електрична енергија.
(2) Надоместокот за потрошената активна електрична енергија за месечниот пресметковен период се
добива со множење на цената за активна електрична
енергија изразена во денари/kWh со количината на потрошените киловатчасови електрична енергија (kWh).
Член 16
(1) Превземената реактивна електрична енергија се
изразува во киловарчасови (kvarh) и се утврдува со
уред за мерење на реактивна електрична енергија.
(2) Прекумерно превземената реактивна електрична
енергија се утврдува со пресметка.
(3) Пресметката претставува позитивна разлика помеѓу превземената реактивна електрична енергија и
дозволената реактивна електрична енергија која одговара на факторот на моќност cosφ=0,95, односно реактивна електрична енергија над 33% од превземената
активна електрична енергија.
(4) Надоместокот за прекумерно превземената реактивна електрична енергија за месечниот пресметковниот период се добива со множење на цената за прекумерно превземена реактивна електрична енергија изразена во денари/kvarh со прекумерно превземената реактивна електрична енергија пресметана согласно став 3
на овој член.
Член 17
(1) Според времето на испорака на електрична
енергија во текот на денот, се утврдуваат следниве цени на електрична енергија:
1) цени на електрична енергија за време на високи
дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем и
2) цени на електрична енергија за време на ниски
дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.
(2) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
со автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
високи дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана во траење од 12 часа дневно
и тоа од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот,
во периодот за летно и зимско мерење на времето, за
секој ден, освен недела.
(3) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
со автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
ниски дневни оптоварувања, се пресметува електричната енергија испорачана за времето од 13:00 до 16:00
часот, и од 22:00 до 07:00 часот наредниот ден, во периодот за летно и зимско мерење на времето, за секој
ден, освен недела.
(4) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
без автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
високи дневни оптоварувања се пресметува електрична
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енергија испорачана во траење од 12 часа дневно и тоа
од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во
периодот за зимско мерење на времето, а од 8:00 до
14:00 и од 17:00 до 23:00 часот, во периодот за летно
мерење на времето, за секој ден, освен недела.
(5) За тарифни потрошувачи со вклопни часовници
без автоматска промена на летно и зимско сметање на
времето, по цени на електрична енергија за време на
ниски дневни оптоварувања се пресметува електрична
енергија испорачана за времето од 13:00 до 16:00 часот, и од 22:00 до 07:00 часот, период за зимско мерење на времето, а од 14:00 до 17:00 часот и од 23:00 до
08:00 часот во периодот за летно мерење на времето,
за секој ден, освен недела.
(6) По цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања, се пресметува електричната
енергија испорачана во недела (од 00:00 до 24:00 часот).
(7) Релативниот однос помеѓу цените на електрична
енергија за време на високи дневни оптоварувања и цени на електрична енергија за време на ниски дневни
оптоварувања се утврдува во сооднос од : 2,0 : 1,0.
Член 18
(1) За сите тарифни потрошувачи, цената за активна
моќност се определува на тој начин што, во приходот
за испорачаната електричната енергија и активна моќност по сите пресметковни елементи при 8760 работни
часа годишно, приходот од активната моќност, по правило, учествува со:
- 50%, за категорија на тарифни потрошувачи на 35
kV и категорија на тарифни потрошувачи на
6kV,10(20) kV
- 25%, за категорија на тарифни потрошувачи на 0,4
kV (380 / 220V), освен за групата јавно осветлување каде во цената за активна електрична енергија е вклучена
и активната моќноста
(2) Учеството на надоместокот за активната моќност во вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија по поединечен тарифен потрошувач,
зависи од остварените карактеристики на неговата потрошувачка во пресметковниот период, односно истиот
може да отстапува од процентуалното учество на
активната моќност од став 1 од овој член.
Член 19
(1) Цените за прекумерно превземената реактивна
електрична енергија изнесуваат 25 % од цените за
активната електрична енергија.
Член 20
(1) Вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија, претставува збир на надоместоците за
активна моќност, превземена активна електрична енергија и прекумерно превземена реактивна електрична
енергија, според категоријата, групата, односно подгрупата на која припаѓа тарифниот потрошувач.
(2) Вкупниот надоместок за испорачаната електрична енергија тарифните потрошувачи го плаќаат на
снабдувачот.
Член 21
(1) Пресметката и фактурирањето на надоместоците
за електрична енергија се врши за месечен пресметковен период.
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IV. Mерење и начин на мерење на
електричната енергија
Член 22
(1) Мерните уреди за електричната енергија и моќност, местото на испорака и местото на мерење на електричната енергија, како и начинот на пресметката во
зависност од местото на испорака на електрична енергија за тарифните потрошувачи од член 5 на овој Тарифен систем, се утврдуваат согласно Мрежни правила за
дистрибуција и Правила за снабдување на тарифни потрошувачи на електрична енергија.
Член 23
(1) Доколку мерењето се врши на напонско ниво
пониско, односно повисоко, од напонското ниво на местото на предавање, испорачаната електрична енeргија
и моќност се пресметува по цени за соодветните пресметковни елементи што важат за напонското ниво на
местото на предавање.
Член 24
(1) Во случај на индиректен тарифен потрошувач,
на кого испорачаната електрична енергија се мери со
мерните уреди на примарниот потрошувач како заедничка потрошувачка, пресметката на надоместокот за
индиректниот тарифен потрошувач, се прави така што
количината на електрична енергија и моќност на примарниот потрошувач се намалува за количината на електрична енергија и моќност регистрирани со мерните
уреди кај индиректниот потрошувач.
(2) Во случаите од став 1 на овој член, на примарниот потрошувач му се намалува количината на измерената електрична енергија и моќност, за измерените
количини на електрична енергија и моќност на индиректниот тарифен потрошувач, на начин и постапка регулирана со заеднички договор помеѓу снабдувачот,
операторот на дистрибутивниот систем, примарниот и
индиректниот тарифен потрошувач.
(3) Како примарен потрошувач во смисол на овој
член се подразбира квалификуван или тарифен потрошувач на електрична енергија преку чии постројки се
снабдува со електрична енергија и моќност индиректниот тарифен потрошувач.
Член 25
(1) Ако тарифен потрошувач превзема електрична
енергија на повеќе мерни места за кои се пропишани
различни цени за соодветните пресметковни елементи,
преземањето на електрична енергија се пресметува по
цени за соодветните пресметковни елементи за секое
мерно место.
Член 26
(1) За тарифните потрошувачи од член 5 од овој Тарифен систем се утврдува следната примена на пресметковните елементи во зависност од начинот на мерење:
1) За категориите на потрошувачи на 35 kV и 6kV,
10(20)kV,
1.1 активна моќност и двотарифно мерење на
активна и реактивна електрична енергија
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2) За категорија на потрошувачи на 0,4 kV (380 /
220V), со групите:
2.1 домаќинства со:
- еднотарифно мерење на активна електрична енергија, или
- двотарифно мерење на активна електрична енергија
2.2 останати, со подгрупите:
- прв тарифен степен со мерење на активна моќност
и двотарифно мерење на активна и реактивна електрична енергија
- втор тарифен степен со еднотарифно мерење на
активна и реактивна електрична енергија или само
активна електрична енергија,
2.3 јавно осветлување со еднотарифно мерење на
активната електрична енергија.
Член 27
(1) Потрошувачи со еднотарифно мерење се потрошувачите кај кои надоместокот за превземената активна и реактивна електрична енергија во пресметковниот
период се утврдува со примена на единствена дневна
цена.
(2) Потрошувачи со двотарифно мерење се потрошувачите кај кои надоместокот за превземената активна и реактивна електрична енергија во пресметковниот
период се утврдува според времето во текот на денот
со примена на цени на електрична енергија за време на
високи и ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем.
V. Посебни одредби за тарифните потрошувачи од
категоријата на тарифни потрошувачи на 0,4 kV
(380/220)V
Член 28
(1) На тарифните потрошувачи од групата „домаќинства“ кај кои електричната енергија се мери со еднотарифни броила, цената за електрична енергија е пониска за 20% од цената на електрична енергија за време на високи дневни оптоварувања на електроенергетскиот систем при двотарифно мерење на електричната
енергија.
Член 29
(1) По исклучок од одредбите утврдени со член 13
од овој Тарифен систем, активна моќност на тарифните потрошувачи од групата „домаќинства“, како и тарифните потрошувачи од групата останати, подгрупа
втор тарифен степен учествува со 25 % во вкупниот надоместок за електрична енергија, а се пресметува на таков начин што вредноста на превземената активна
енергија во kWh се зголемува за 33,33% кај секој потрошувач.
Член 30
(1) Надоместокот за потрошената електрична енергија на тарифните потрошувачи од групата „јавно
осветлување“ се пресметува по цена за kWh, утврдена
со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика за
одобрување на регулиран максимален приход и цена за
вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи.

Бр. 88 - Стр. 53

Член 31
(1) Ако потрошената активна електрична енергија
се мери на едно мерно место за групата на потрошувачи домаќинства и групата на потрошувачи останати,
подгрупа II тарифен степен, вкупно потрошената електрична енергија се пресметува според цени за пресметковни елементи што важат за групата на потрошувачи
останати, подгрупа II тарифен степен.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 32
(1) Во точка 3 од Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетска дејност снабдување со електрична
енергија на тарифни потрошувачи за ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје за 2011 година,
УП1 бр. 08 - 54, од 28 февруари 2011 година (“Службен весник на РМ“ бр. 25/11), се подразбира следново:
1) под тарифни ставови се подразбира цени за пресметковни елементи,
2) под потрошувачи на среден напон се подразбира
категорија на тарифни потрошувачи на 35 kV напонско
ниво (со групите 35kV директни потрошувачи и 35kV
потрошувачи) и категорија на тарифни потрошувачи на
6kV,10(20) kV напонско ниво
3) под потрошувачи на низок напон се подразбира
категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 kV (380 /
220V), со групите домаќинства, јавно осветлување и
останати (со подгрупите прв тарифен степен и втор тарифен степен
(2) Во точка 3 од Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и цена за вршење на регулираната енергетската дејност снабдување со електрична
енергија на тарифни потрошувачи за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“ - Скопје за 2011 година, УП1
бр. 08 - 57, од 28 февруари 2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/11), се подразбира следново:
1) под тарифни ставови се подразбира цени за пресметковни елементи,
2) под потрошувачи на среден напон се подразбира
категорија на тарифни потрошувачи на 6kV,10(20) kV
напонско ниво,
3) под потрошувачи на низок напон се подразбира
категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 kV (380 /
220V), со групата останати (со подгрупите прв тарифен
степен и втор тарифен степен).
Член 33
(1) Со денот на влегувањето во сила на овој Тарифен систем престанува да важи Тарифниот систем за
електрична енергија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 13/10).
(2) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-824/1
30 јуни 2011 година
Скопје

Заменик претседател,
Рухи Бакију, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ

2171.
Врз основа на член 17 точка ж) и член 29 од Законот
за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007,
98/2008 и 83/2010), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 28.6.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, УПОТРЕБНИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИДРУЖНИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ КАПАЦИТЕТИ И СРЕДСТВА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат техничките,
употребните и другите услови за одредени типови на
електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства во Република Македонија, вклучително и корисничка инсталација на електронски комуникациски инсталации (во понатамошниот
текст "инсталација") во станбени и деловни објекти во
Република Македонија.
Член 2
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот
за електронските комуникации, се употребуваат и појаснувања со следното значење:
(а) Jавна радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува
емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст,
слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови;
(б) Jавна кабелска комуникациска мрежа претставува јавна електронска комуникациска мрежа, чии сегменти на рбетниот и пристапниот дел се изградени од
кабли (од упредени бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и оптички) и придружни
дистрибутивни и изводни точки – надворешни ормари
и надземни носачи, канали, кабелски окна/шахти и се
користи за дистрибуција на јавни комуникациски услуги до крајниот корисник;
(в) Jавна комбинирана комуникациска мрежа претставува јавна комуникациска мрежа чии сегменти се
изградени од комбинација од мрежите дефинирани под
точките а) и б) од овој член;
(г) Предавателен и приемен антенски систем (во понатамошниот текст: aнтенски систем) е систем составен од: антена, антенски столб, антенски вод, средства
за прицврстување на антенскиот столб и антенскиот
вод и систем за заземјување со громобранска заштита.
(д) Претплатнички електронски комуникациски инсталации во објектите се:
- Елементите на електронската комуникациска инфраструктура (простории, инсталациони цевки, канали
и други средства за водење на каблите, објекти кои
служат за инсталирање на различни опрема и кабли,
кабинети кои служат како дистрибутивни точки, како и
влезните отвори за подземни и надземни шахти),
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- Елементите на електронската комуникациска мрежа (кабли со повеќе парици, коаксијални кабли, кабли
со оптички влакна и друга опрема што ќе овозможи
пренос на глас, податоци и аудиовизуелна содржина).
- Заедничкиот приемен антенски систем кој се состои од приемни антени, уреди за засилување и конверзија на сигналите, антенскиот вод и други елементи, на
кои можат да бидат поврзани повеќе независни приемници.
(ѓ) Подрачје со зголемена осетливост е подрачје кое
опфаќа:
- Куќи и станбени згради наменети за целодневен
престој на луѓе
- Школи, градинки, болници и детски игралишта
(според урбанистички план),
- Површини на неизградени парцели кои според урбанистичкиот план се наменети за објекти наведени во
алинеите 1 и 2 од оваа точка.
Член 3
Електронските комуникациски мрежи и електронските комуникациски инфраструктури и придружни
инфраструктурни капацитети и средства треба да се
планираат, проектираат, градат, употребуваат, реконструираат и одржуваат под услови утврдени со Законот
за електронските комуникации, прописите донесени
врз основа на него, прописите за просторно планирање
и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.
II. РАДИОКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ
И АНТЕНСКИ СИСТЕМИ
Член 4
Радиокомуникациските мрежи, покрај со прописите
определени со член 3 на овој правилник, треба да се
проектираат и градат согласно:
- Планот за намена на радиофреквенциски опсези
во Република Македонија;
- Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија;
- национални стандарди;
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандардизација во телекомуникациите);
- препораки и одлуки на ITU и CEPT;
- други стандарди (оние стандарди кои сеуште не се
усвоени како македонски, а се применуваат во Европската Унија).
Член 5
Техничката документација за изградба на радиокомуникациските мрежи и антенски системи и придружните инфраструктурни капацитети и средства треба да
ги содржи следните податоци:
- Опис и урбанистичко технички услови за подрачјето на градбата;
- Ситуација на подрачјето на градбата со вцртани
објекти на радио комуникациска мрежа;
- Основни податоци за објектот над кој ќе се постави радиокомуникациската опрема;
- Основни податоци за веќе изградената електронска комуникациска мрежа, антенски системи и придружните инфраструктурни капацитети и средства доколку истите се во непосредна близина на ново предвидените објекти;
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- Географски кординати во државен координатен
систем или во WGS 84 систем со параметри на трансформација помеѓу двата система;
- Надморска висина;
- Азимут на максимално зрачење на антената;
- Тип, висина, димензии и носивост на антенски
столб;
- Тип и димензии на антени;
- Тип и димензии на опрема;
- Пресметка на очекуваните вредности на електромагнетното поле на подрачја со зголемена осетливост;
- Податоци за заземјување и пренапонска заштита.
Член 6
(1) Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите
пропишани со Правилникот за максималните нивоа на
изложувања од радиофреквентни зрачења кои се однесуваат на луѓе (Службен весник на СФРЈ бр.50/90, а
согласно со член 5 од Уставот на РМ за превземање на
сојузни прописи како републички).
(2) Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: Агенција) врши контрола со мерење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со вредностите од став (1) на овој член. Доколку
при контролното мерење, се утврди надминување на
вредностите, директорот на Агенцијата, по предлог на
инспекторот за електронски комуникации, ќе донесе
решение со кое ќе го задолжи имателот на антенскиот
систем, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, да ги отстрани утврдените неправилности.
(3) Податоците од извршените контролни мерења
од став (2) на овој член, Агенцијата ги објавува на својата веб страна.
Член 7
Сите нови радиокомуникациски системи и постоечки корисници на радиофреквенции треба да обезбедат
нивните инсталации да се дизајнирани и работат во
согласност со критериумите за имунитет, односно кај
куќиштето на електронската опрема да не се надминува јачината на полето наведена во Тебела 1, со цел да
се минимизира ефектот врз електронска опрема во непосредна околина.

Член 8
(1) Антенскиот систем треба да биде изведен во однос на соодветните механички напрегања и атмосферски влијанија. Атмосферските влијанија може да се намалат со содветен избор на материјал или со заштита
на неговата површина.
(2) Начинот и местото за прицврстување на антенскиот столб треба да бидат избрани така што силите
кои ќе настанат да бидат во дозволени граници.
(3) Во сите случаи треба да се провери дали антенскиот столб може да го поднесе моментот на свиткување кој што го предизвикува ветерот на антената и столбот.
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Член 9
(1) Заштита од пренапони се постигнува со одведувачи на пренапони чиј пробивен напон е помал од 1000
V, а одводна моќ најмалку 0,5 Ws. Одведувачите на
пренапони за предавателен антенски систем со погонски напон над 1000 V може да се употребат само ако
заштитниот дел има соодветна изолациона цврстина.
(2) Изолациониот материјал треба да биде незапалив.
(3) Проводливите неактивни делови на надворешните антенски системи, како и металните конструкции
кои служат за носење или за прицврстување на антените, треба да бидат врзани за земја преку проводник за
заземјување.
(4) Ако отпорот при еднонасочна струја помеѓу антената и заземјувачот е поголем од 500Ω, треба да се
предвиди заштита за одведување на атмосферскиот
пренапон според ставот (1) од овој член.
(5) При заштита на антенските столбови од непроводливи материјали треба да се употреби челична поцинкувана жица со пречник од најмалку 8mm или бакарна жица со пречник од најмалку 6mm. Оваа жица се
поставува до врвот на столбот, а се заземјува согласно
член 10 од овој Правилник.
(6) Заради заштита на изолаторот во случај на прскање, тој треба да биде премостен со уред за заштита
од искрење, чиј погонски напон треба да е помал од напонот на прескок на изолаторот.
(7) При употреба на надворешни антени, а во случај
на временски непогоди се препорачува примена на
преклопник за преспојување на антенскиот довод на
краток спој со системот за заземјување.
Член 10
(1) Заземјувањето на антената не може да се врши
преку нултиот вод на мрежата.
(2) Заземјувањето на антенскиот систем може да се
приклучи на сите заземјувања кои се усвоени како заштитна мрежа.
(3) Алуминиум не се употребува за положување во
земја, ниту на места загрозени од корозија (соли, агресивни гасови и течности и сл.).
(4) Како проводници за заземјување, под услов на
спојниците да има обезбедено добра електрична проводливост, дозволени се:
- громобрански одводи,
- метални цевки и
- поголеми делови од металната конструкција на
згради (олуци и сл.).
(5) Проводниците за заземјување треба по најкраток пат да бидат доведени до заземјувачот, по можност
по вертикална патека. Дозволен е делумно хоризонтален или вертикален распоред на проводникот за заземјување.
Член 11
(1) Деловите на предавателните антенски системи
кои се под напон, а се наоѓаат во подрачје на ракување,
мора да бидат заштитени од случаен контакт.
(2) Ако антенските системи со делови под напон
кои ја загрозуваат безбедноста на животот на луѓето се
поставени на покриви на згради на кои пристапот е
слободен, тие мораат да бидат изведени со заштита од
случаен допир, со тоа што деловите под напон треба да
бидат минимално оддалечени од приодот 1,25 м и да се
на минимална висина од 1,25 м и обележени со табла
со предупредување што може да се забележи од сите
приодни страни.
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Член 12
(1) При изведбата на антенските системи треба, по
можност, да се води сметка за следното:
- водовите на антенските системи да се што подобро и потрајно изолирани;
- механичките споеви да обезбедуваат трајно сигурен контакт неподложен на корозија;
- антената да биде поставена на места каде нивото
на корисниот сигнал е што поголем, а нивото на сигналот што пречи да биде што помал. Се напоменува дека
треба да се користат насочени и антени поставени на
повеќе нивоа, секаде каде што тоа е можно;
- антената да биде што повеќе одалечена од електроенергетските водови и да не се води паралелно со
нив;
- антенските водови да се оклопени.
(2) Кај антенски засилувачи и претворувачи на фреквенција треба да се спречи продирање на напони што
пречат преку водовите за напојување од електроенергетската мрежа. Пригушените спреги меѓу антенскиот
приклучок и приклучокот за напојување од електроенергетската мрежа треба да бидат еднакви на пригушувањето што е пропишано за радиодифузни и радиотелевизиски приемници.

(2) Електричниот и другите материјали за изградба
на заеднички приемен антенски систем мора да одговараат на пропишаните норми и стандарди во поглед на
сигурноста, квалитетот и физичката, механичката и хемиската отпорност на материјалот.
(3) Антенски водови не смеат да се поставуваат на
места каде што температурата во околината надминува
70 С.
(4) Антенскиот засилувач треба да се постави на
место каде што е овозможено струење на свеж воздух.
Куќиштето на засилувачот треба да е изведено со соодветни отвори за вентилација.

Член 13
(1) За поставување на антенски системи во заштитната зона на радио центри потребно е да се обезбеди
одобрение од сопственикот на радио центарот.
(2) Изборот на место за поставување на антенски
систем треба да е такво да се сведе на минимум можноста за појава на штетни пречки.
(3) Ако антенскиот систем се постави на покрив на
зграда, треба да се постави така:
- да не го менува или попречува приодот до оџаците;
- да не го отежнува приодот или ракувањето со други уреди, ниту работата на оџачарите;
- на оние места каде што постои можност за електричен контакт да се постави натпис со предупредување за опасност.
(4) Ако антенските системи се поставуваат во зона
на аеродром или преку тие системи поминуваат воздушни патишта, согласно Правилникот за посебните
услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром („Службен весник на Република
Македонија“ бр 130/2007), а во поглед на обележувањето на антенските системи, ќе се применува Правилникот за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето и објекти надвор од зоната на аеродромот кои што можат
да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и
условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна
близина („Службен весник на Република Македонија“
бр 130/2007).
(5) Деловите на антенските системи кои во текот на
работата или при дефект се подложни на загревање,
треба да бидат поставени така да не предизвикуваат
никаква опасност од пожари.

Член 16
Техничката документација за изградба на кабелски
електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства треба да ги содржат
следните податоци:
- Опис и урбанистичко технички услови за подрачјето на градба на мрежата;
- Ситуација на подрачјето на градба на мрежата со
вцртани објекти на кабелската електронска комуникациска мрежа;
- Податоци за капацитетот на проектираната кабелска електронска комуникациска мрежа и број на можни
кориснициПодатоци за веќе изградената кабелска електронска комуникациска мрежа, доколку истата се користи како составен дел на мрежата за која се изработува проектот;
- Методологијата на изведба на техничките пресметки и начинот за дизајнирање на мрежата;
- Шема на примарната, секундарната и дистрибутивната мрежа;
- Трасите на каблите и начинот на полагањето на
каблите до влезот или определената просторија на објектите;
- Димензии и карактеристики на каблите;
- Пресметки на сигналите;
- Нивото на сигналите;
- Односот сигнал/шум;
- Односот сигнал/пречка;
- Пресметките на сигналите, вклучувајќи го и слабеењето на каблите мора да се изведат за сигналите на
завршната точка на кабелската комуникациска мрежа
како и на сите места каде што се врши обработка на
сигналот;
- Приказ, димензии, карактеристики и опис на планираните елементи од кабелската електронска комуникациска мрежа (главни разделници, цевки, црева, спојници на црева и кабли, дистрибутивни и изводни надворешни ормари/надземни носачи, кабелски окна/шахти и друго).

Член 14
(1) За спречување на меѓусебно попречување, треба
да се поставуваат заеднички приемни антенски системи на станбени згради со повеќе од еден кат или на
стамбени згради со повеќе од четири стана.

III. КАБЕЛСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ
МРЕЖИ
Член 15
Преку кабелски електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници, треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронски комуникации и препораките на ITU-T за обезбедување на
одредено ниво на квалитет на пренос.
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Член 17
Кабелска електронска комуникациска мрежа треба
да се проектира и гради на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронска комуникациски
мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето
на другите електронски комуникациски услуги.
Член 18
Кај каблите од примарната и секундарната мрежа
каде што, поради температурните разлики доаѓа до
промена на слабеењето за повеќе од 2 dB, треба да се
користат засилувачи со автоматска регулација на засилувањето.
Член 19
(1) При изградбата на кабелската комуникациска
мрежа може да се користат следните комуникациски
кабли:
- бакарни комуникациски кабли и
- оптички комуникациски кабли.
(2) При изградба на кабелската комуникациска мрежа, може да се користат следниве придружни средства
и објекти:
- кабелска канализација или цевки;
- телекомуникациски шахти или ормари и
- надземни носачи.
(3) При изградба на кабелската комуникациска мрежа и објекти покрај прописите определени со член 3 на
овој правилник ќе се применуваат следниве стандарди;
- национални стандарди;
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандардизација во телекомуникациите) дадени во Прилог 1 на
овој правилник;
- препораки и одлуки на ITU и CEPT и
- други стандарди (оние стандарди кои сеуште не се
усвоени како македонски, а се применуваат во Европската Унија).
Член 20
(1) Минимално растојание на меѓусебното приближување на подземниот електронски комуникациски кабел со бакарни проводници и најблискиот подземен
електроенергетски кабел, се во зависност од напонот
на електроенергетскиот кабел и се дадени во Табела 1.
Ако ова растојание во реални услови не може да се постигне, неопходно е да се применуваат соодветни заштитни мерки.
Табела 1
Номинални напони на подземен
електроенергетски кабел
Кабел со номинален напон до 10 kV
Кабел со номинален напон од 10 kV до
35 KV
Кабел со номинален напон од 35 kV,

Растојание
0,5 m
1,0 m
2,0 m

(2) Заштитните мерки во смисла на став 1 од овој
член се состојат во поставување на кабел во заштитни
цевки или полуцевки кои се поврзани соодветно. Заштитните полуцевки за електроенергетските кабли мора да бидат со добар проводен материјал (железо, итн),
а цевките на електронските комуникациски кабли од
непроводлив материјал (PVC или PE). Минималниот
надворешен дијаметар на заштитните цевки или полуцевки мора да биде најмалку 1,5 пати поголем од над-

Бр. 88 - Стр. 57

ворешниот дијаметар на кабелот. Во случај кога електроенергетски кабли е со номинален напон поголем
од 35 kV, потребно е да се постави помеѓу каблите и
термичка изолација. Во случај на примена на заштитните мерки, минималното растојание помеѓу каблите
не смее да биде помало од 0,3 m.
(3) При вкрстување на подземните електронски комуникациски кабли со електроенергетски кабли се изведуваат по правило под агол од 90 ° - но во никој случај аголот не може да биде помал од 45 °. Со исклучок,
аголот може да се намали до 30 °, со посебно објаснување на причината за ова намалување.
(4) Вертикалната оддалеченост на местото на вкрстување помеѓу најблискиот електронски комуникациски кабел и најблискиот електоренергетски кабел мора
да изнесува 0,3 m за електроенергетски кабли со номинален напон до 1 kV и 0,5 m за електроенергетски кабли, со напон помеѓу 1 kV и 35 kV. Ако вертикалното
растојание од 0,5 m не може да се постигне, се применуваат соодветни заштитни мерки од ставот (4) на овој
член. Должината на заштитната цевка, односно полуцевка не треба да биде помала од 1 m од двете страни на
местото на вкрстувањето. Во случај на примена на заштитни мерки од став (4) на овој член, вертикалното
растојание помеѓу каблите не смее да биде помало од
0,3 m.
(5) Mинималното растојание помеѓу ново планираните подземни електронски комуникациски кабли и
постоечкиот столб на електроенергетски вод зависи од
напонот на електро енергетскиот вод, е дадено во Табела 2. Ако оваа далечина во реални услови не е можна,
потребно е на трасата на комуникацискиот кабел каде
што не е можно да се задоволат барањата од Табела 2,
да се обезбеди дополнителна заштита со користење на
соодветни заштитни мерки од став (2) овој член.
Табела 2
Номинални напони на ЕЕ водови
Водови со номиналeн напон до 1 kV
Водови со номинален напон до 35 kV,
Водови со номинален напон од 110 kV,
Водови со номинален напон од 220 kV,
Водови со номинален напон од 400 kV,

Растојание
2,0 m
5,0 m
10,0 m
15,0 m
25,0 m

(6) Минималното вертикално растојание помеѓу
најнискиот носач на електроенергетскиот вод и надземниот електронски комуникациски кабел во најнеповолни услови треба да биде поголемо од вредноста утврдена во Табела 3. Ако оваа далечина во реални услови не
е можна, потребно е на комуникацискиот кабел на трасата каде што не е можно да се задоволат барањата од
Табела 3 да се изврши поместување или подземно каблирање на постојните траси на електронските комуникациски кабли.
Табела 3
Номинални напони на ЕЕ водови
Водови со номиналeн напон од 1 kV до
35 kV,
Водови со номинален напон од 35 kV до
100 kV
Водови со номинален напон од 220 kV,
Водови со номинален напон од 400 kV,

Растојание
2,5 m
3,0 m
4,0 m
5,5 m
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(7) При паралелно носење и вкрстување на надземен електронски комуникациски кабел со електроенергетски самоносечки водови со номинален напон помал
од 1 kV, минималното растојание е дефинирано со посебни прописи кои го одредуваат поставувањето на самоносечките водови по столбовите на нисконапонската
мрежа.
(8) При приближување и вкрстување на надземни
електронски комуникациски кабли и надземни електроенергетски водови, хоризонтална проекција на оддалеченост на најблискиот носач на електроенергетски
вод од најблискиот столб кој го пренесува електронски
комуникациски кабел мора да биде барем еквивалентна
на висината на столбот на местото на вкрстување зголемено за 3,0 m.
(9) Минимално растојание на подземниот електронски комуникациски кабел со метални проводници на
електричната опрема со висок напон (напонот поголем
од 35 kV) зависи од условите за работа, специфичен отпор на почвата и видот на локацијата, а се пропишани
во Табела 4.
Табела 4

(10) Минимално растојание кај приближувањето и
вкрстувањето на подземните оптички кабли без метални елементи кои се наоѓаат во заштитните цевки и подземните електроенергетски кабли треба да биде 0,3 m.
Заинтересираните страни можат да постигнат договор
за намалување на растојанието до 0,1 m.
Член 21
(1) Минималното растојание (растојанието помеѓу
најблиските надворешни рабови на инсталација) при
паралелно водење или приближување на подземни електронски комуникациски кабли и постоечките водоводни цевки изнесува 0,5 m, односно 1,5 m за магистрален цевковод за водоснабдување. Овие растојанија
можат да се намалат на 30% ако и двете инсталации се
заштитат со соодветна механичка заштита.
(2) Местото на вкрстување зависи од висинската
позиција на електронските комуникациски кабли, и по
правило треба да се направи на начин да електронскиот
комуникациски кабел минува над водоводната цевка
каде вертикалното растојание помеѓу кабелот и главната водоводна цевка мора да биде најмалку 0,5 m, а кај
вкрстувањето на кабелот со куќните водоводни приклучоци треба да биде минимум 0,3 m.
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(3) Ако минималното растојание од став (2) на овој
член не може да се постигне, потребно е да се заштитат
електронските комуникациски кабли од механички
оштетувања со посебна заштитна цевка со должина од
најмалку 1 m на секоја страна од местото на вкрстување. Во овој случај, минималното растојание не треба да
биде помало од 0,3 m при вкрстувањето на електронскиот комуникациски кабел со главната водоводна цевка, односно 0,15 m при вкрстување на кабелот со куќните водоводни приклучоци.
(4) Минималното растојание при паралелно водење
или приближување на постоечките подземни електронски комуникациски кабли и канализацијата (помалите
канализациски цевки и куќните канализациски приклучоци) треба да биде 0,5 m, односно 1,5 m за главната
канализациска цевка со профил еднаков или поголем
од 0,6 m.
(5) На местото на вкрстување, кабелот мора да биде
поставен над канализациската цевка, при што кабелот
мора да е механички заштитен. Должината на заштитната цевка мора да биде најмалку 1,5 m m од двете страни
на вкрстувањето, а растојанието од врвот на профилот
на канализацијата треба да биде најмалку 0,3 m.
Член 22
(1) При приближување или паралелно водење на
подземен електронски комуникациски кабел и постоечки гасовод со притисок еднаков или помал од 0,4 MPa
(4 bar), како и куќните гасоводни приклучоци, минималното растојание треба да биде 0,5 m, односно 1,5 m
во случај на притисок на гасот поголем од 0,4 MPa. Во
екстремни случаи, кога не може да се постигнат наведените растојанија, е дозволено пократко растојание,
но со задолжителна употреба на соодветни заштитни
мерки за електронскиот комуникациски кабел.
(2) На местата на вкрстување на кабелот и гасоводот, кабелот мора да помине над гасоводот, при што
минималното растојание треба да биде 0,5 m. При вкрстување со куќните гасоводни приклучоци, растојанието може да се намали до 0,3 m. Во случај кога растојанието не може да се постигне, електронскиот комуникациски кабел треба да биде заштитен од можните механички оштетувања, со поставување на соодветна цевка или полуцевка, така што должината на заштитната
цевка мора да биде најмалку 1 m од двете страни на
вкрстувањето.
(3) Минималното растојание помеѓу кабинети за
надворешна монтажа со или без вградена активна електронска опрема, и постоечки гасовод со притисок еднаков или помал од 0,4 MPa мора да биде најмалку 2
m. Минималното растојание помеѓу кабинетот за надворешна монтажа со или без вградена активна електронска опрема, и постоечкиот гасовод под притисок
поголем од 0,4 MPa треба да биде најмалку 5 m.
Член 23
(1) При приближување или паралелно водење на
подземен електронски комуникациски кабел и постоечкиот топловод, мора да се обезбеди минимално растојание од 0,8 m. Во случај кога тоа не може да се постигне, дозволено е растојанието да биде до 0, 5 m во максимална должина на приближување до 5 m.
(2) Ако цевките од топловодот доведуваат до покачување на температурата во околината за повеќе од
10°С, или ако постои веројатност на дополнително загревање на кабелот, потребно е да се зголеми растојанието или пак да се додаде топлинска изолација со дебелина од 0,2 m.
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(3) На местата на вкрстување на електронски комуникациски кабел и постоечкиот топловод минималното
вертикално растојание треба да биде 0,5 m. Во случај
кога тоа не може да се постигне или ако со вкрстувањето постои потенцијална опасност за дополнително греење на каблите, потребно е да се применат заштитни
мерки со поставување на кабелот во цевка или полуцевка од соодветни материјали (бетон и друго, но не и
PVC или PE) и слој на топлотна изолација со дебелина
од 0,2 m, при што должината на заштитната цевка мора да биде најмалку 1,5 m од двете страни на вкрстувањето, а топлотната изолација мора да го покрие топловодот најмалку 2 m од секоја страна на местото на вкрстувањето.
Член 24
(1) Минималното растојание кај приближувањето и
вкрстувањето како што е дефинирано во овој член се
однесуваат на незаштитен електронски комуникациски
кабел со метални проводници положени во отворен
ров. Ако се работи за кабел кој е поставени во кабелски
канали или цевки, се смета дека веќе постои извесен
степен на заштита па се прифаќаат пократки растојанија кај приближувањето и вкрстувањето, а кои се дефинирани во случај кога тие преземаат соодветни мерки за безбедност во согласност со овој Правилник.
(2) Во случај на паралелно водење, или со приближување на трасата на електронските комуникациски
кабли кон други постоечки подземни или надземни објекти, каде што оддалеченоста е помала од растојанието пропишано во Табела 5, инвеститорот мора да бара
согласност од сопствениците на овие објекти.
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(3) Минималната дозволена оддалеченост помеѓу
електронски комуникации кабли и постоечка инсталација за складирање и трансфер на запаливи течности е
1,5 m на местата на приближување и паралелно водење. Во случај кога не може да се постигне наведеното
растојание, истото може да се намали до 0,5 m при
што, во должина не пократка од 1,5 m, потребно е да се
заштитат подземните електронски комуникациски кабли со соодветни цевки кои покрај механичката цврстина, мора да бидат отпорни на влијанието на различни
видови на минерални масла да бидат отпорни на пробивање на запаливи течности или испарувања.
(4) Доколку трасата на новиот електронски комуникациски кабел е планирана така што се вкрстува со постоечкиот пат, потребно е да биде под нормален агол
на оската на патот, при што електронскиот комуникациски кабел мора да биде поставен во заштитна цевка
и мора да се положи уште најмалку една дополнителна
резервна цевка. Должината на цевката треба да е на секоја страна по 0,5 m подолга од ширината на коловозот. Ако трасата на цевката го пресекува и тротоарот и
продолжува во зелениот појас, тогаш истата треба да
заврши во зелениот појас.
(5) По должината на и низ трасата на подземниот
електронски комуникациски кабел или канал на растојание помало од 2 m не смее да се садат дрвја чии корени можат да оневозможат пристап до кабелот или
може да го оштетат.
(6) За надземни самоносечки електронски комуникациски водови неопходно е да се обезбеди минимален
воздушен коридор од 0,5 m околу водот.
Член 25
(1) Планирањето на нови подводни електронски комуникациски кабли треба да се спроведе на таков начин што ќе се избегне вкрстување со постоечките подводни инсталации (водовод, електричен кабел, канализациско испуштање во реки и езера).
(2) Ако вкрстувањето под вода не може да се избегне, инвеститорот треба да изготви (дефинира) техничкото решение за заштита на подводниот комуникациски кабел.
IV. ЗАЕДНИЧКА УПОТРЕБА НА ОБЈЕКТИ
И СРЕДСТВА
Член 26
(1) Каде што економичната употреба на просторот,
урбанистичкото планирање, заштита на животната средина тоа го бараат, операторите на јавни комуникациски мрежи што имаат право да градат и поставуваат
објекти на имот во јавна или приватна сопственост,
треба да ги градат и поставуваат на начин со кој ќе се
овозможи нивна заедничка употреба согласно член 30
од Законот за електронските комуникации.
(2) Агенцијата ги поттикнува операторите на јавни
комуникациски мрежи да постигнат согласност за заедничка употреба на објекти и средства.
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(3) Операторите од став 1 на овој член, треба најмалку 45 дена пред планираниот почеток на градбата
да достават до Агенцијата, информација за намерата за
градба, со податоци за локацијата или локациите каде
што се гради, протегањето на трасата, техничките параметри, детали за ограничувањата доколку ги има и проценетата вредност на инвестицијата.
(4) Агенцијата може од операторите од став (1) на
овој член да побара дополнителни информации, а операторите треба истите да ги достават до Агенцијата во
рок од пет дена од денот на приемот на барањето.
(5) Заради обезбедување на заедничка употреба на
објекти и средства, Агенцијата треба во рок од пет дена
од денот на приемот на информациите и податоците од
ставовите (3) и (4) на овој член, на својата веб страни
јавно да ги објави намерите за изградба на јавната комуникациска мрежа или значителен дел од мрежата во
согласност со членовите 23 и 25 од Законот за електронските комуникации.
(6) Секоја заинтересирана страна може до било кој
од операторите од став (1) на овој член да достави барање за заедничка употреба на неговите комуникациски објекти и средства.
(7) Операторите од став (1) на овој член можат да
го одбијат барањето од став (6) на овој член само во
случаите определени во член 30 став (5) од Законот за
електронските комуникации.
V. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИСКИ ИНСТАЛАЦИИ ВО
СТАМБЕНИ И ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ
Член 27
(1) Во случај на изградба на деловна или станбена
зграда, наменета за натамошна продажба, инвеститорот
на зградата треба според намената на зградата да изгради кабелска канализација за поставување на пристапна електронска комуникациска мрежа и да воспостави електронска комуникациска мрежа и придружни
средства, односно опрема, за потребите на таа зграда.
(2) Кабелската канализација треба да биде изградена од вертикални и хоризонтални сегменти, при што на
секој кат, треба да има најмалку еден вграден ормар каде што се поврзуваат вертикалните и хоризонталните
сегменти, со што се овозможува лесни интервенции,
сервисирање и замена на каблите од електронската комуникациска мрежа.
(3) Димензиите на кабелската канализација треба да
бидат соодветни, да при поврзување на целата деловна
или станбена зграда, не надмине исполнетост од 80%
на каналите во ниту една точка, од вкупниот простор.
(4) Изградената електронска комуникациска инфраструктура како и поставената електронска комуникациска мрежа и придружна опрема, којашто е изградена со
топологија на поврзување од точка до точка (point to
point), треба да им овозможи на сите сопственици на
зградата слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до зградата под еднакви и недискриминаторски услови.
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(5) Сопствениците на изградена деловна или станбена зграда треба на сите оператори да им обезбедат пристап за поставување, одржување и развој на електронските комуникациски мрежи и придружна опрема.
(6) Просторијата каде што ќе биде овозможен пристап на операторите, треба да биде просторија каде
што завршува поставената електронска комуникациска
мрежа и каде што ќе биде обезбеден простор за истовремен физички пристап и поврзување на најмалку три
оператори. Локацијата на просторијата треба да биде
лесно достапна за операторите, од затворен тип, и да
оневозможи влез за неовластени лица со што ќе се осигура нивната безбедност и интегритет.
(7) Изградената електронска комуникациска инфраструктура, треба да овозможува истовремено пренос на
глас, податоци и аудио-визуелни содржини, притоа да
ги исполнува стандардите наведени во Прилог 1 од
овој Правилник.
Член 28
(1) Инсталациите на електронска комуникациска
мрежа и кабелска канализација треба да бидат дизајнирани така што да не бидат загрозени безбедноста на луѓето, предметите и објектот заради влага, механички,
хемиски и/или електрични влијанија. Составниот материјал кој што се користи за инсталациите на електронска комуникациска мрежа и кабелска канализација треба да не содржи штетни материи кои се ослободуваат
или би се ослободиле на високи температури или при
пожар, согласно Прилог 1.
(2) Инсталациите на електронска комуникациска
мрежа и кабелска канализација треба да се дизајнирани
така да одговараат на техничките прописи кои се однесуваат на заштита на телекомуникациските водови од
влијанието на електроенергетските водови, согласно
Прилог 1.
(3) Инсталациите на електронска комуникациска
мрежа и кабелска канализација во зградите(објектите)
се одржуваат во согласност со прописите на владение
на имотот (имот на сопственост).
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 29
Имателите на антенските системи кои веќе се во
употреба треба да се усогласат со одредбата од член 6,
став (1) од овој правилник во рок од 6 месеци од денот
на неговото влегување во сила.
Член 30
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на неговото објавување во „Службен весник на
Република Македонија”.
По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.
Бр. 02-3134/1
28 јуни 2011 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
2172.
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со
член 145 од Законот за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 79/07, 88/08,
79/07,08/08, 88/08, 56/09, 67/10 и 44/11), Советот на
експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување
донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење на осигурително
брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје со седиште на ул. „Народен Фронт“ бр. 29/32, Скопје при што како основач
се јавува лицето Ненад Смилески, со адреса на живеење ул. „Илија Секулоски“ бр.7, Кичево, Република Македонија;
2. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.
3. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со коj ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во
случај на прекршување на одредбите од договорот за
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000
евра (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со
сите осигурени случаи во една година не смее да биде
помал од 500.000 евра (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот регистар на Република
Македонија.
4. Осигурително брокерското друштво од точка 1
од ова решение, за вршење на осигурително брокерски
работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот регистар на Република Македонија.
5. Уписот во Централниот регистар на Република
Македонија, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 евра (педесет
илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител
на платен промет во Република Македонија.
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.
Бр. 09-1712/2
7 јуни 2011 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р Климе Попоски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
2173.
Врз основа на член 82-a од Законот за државните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002,
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004,
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009,
35/2010, 167/2010 и 36/2011), директорот на Агенцијата
за администрација, донесе
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ДЕЛОВНИК
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ
И ПРИГОВОРИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на деловникот
Член 1
Со овој деловник се уредува начинот на работа на
Комисијата на Агенцијата за администрација за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници и Комисијата на Агенцијата за администрација за решавање во втор степен по жалби и
приговори на јавните службеници (во натамошниот
текст: Комисиите).
Формирање и состав на комисијата
Член 2
(1) Комисиите се формираат со решениe на директорот на Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: Агенција).
(2) Комисиите се составени од претседател и два
члена и нивни заменици од кои претседателот и неговиот заменик се од редот на раководните државни
службеници, а членовите и нивните заменици се од редот на раководните и стручните државни службеници
во Агенцијата.
(3) Комисиите имаат секретар и помошник секретар
кој ги врши стручно – административните и организациско - техничките работи во врска со работата на Комисиите, согласно актот за систематизација на работните места во Агенцијата.
(4) Секретарот и помошникот на секретарот на Комисиите немаат право на глас при одлучувањето.
Одговор на жалба и приговор
Член 3
(1) Комисиите ја доставуваат жалбата односно приговорот, со придружните списи до првостепениот орган на одговор со барање дополнителни податоци доколку постои потреба.
(2) Во одговорот на жалбата првостепениот орган
се изјаснува за барањата и наводите во жалбата, односно приговорот и предлага докази во поткрепа на своите
наводи.
(3) Првостепениот орган одговорот на жалбата, односно приговорот го доставува до Комисиите во рок од
пет работни дена.
II. НАЧИН НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ
НА КОМИСИЈАТА
Седница
Член 4
(1) Комисиите работат и одлучуваат на седница без
присуство на јавноста, врз основа на расположливите
писмени докази, почитувајќи ги принципите на непристрасност и објективност.
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(2) Седницата ја свикува и со неа раководи претседателот на Комисијата.
(3) Седницата започнува со утврдување на дневниот
ред. За секоја точка од дневиот ред се води расправа.
(4) Комисиите работат во полн состав и одлучуваат
со мнозинство гласови.
(5) Членот на Комисијата кој има издвоено мислење
во писмена форма го доставува до секретарот на Комисијата, со образложение за издвојувањето на своето
мислење и своерачно го потпишува. Доставеното писмено образложение е составен дел на записникот за текот на седницата на Комисијата.
(6) Доколку при одлучувањето Комисиите констатираат потреба од утврдување на дополнителни факти,
околности, претходни прашања што се од значење за
решавање на предметот, други докази или појаснувања
и толкувања од други надлежни органи или институции, решавањето на предметот го одлага до обезбедувањето на потребните докази, односно решавањето на
претходното прашање.
(7) При одлучувањето Комисиите го испитуваат првостепеното решение во оној дел и од оние причини
кои во жалбата, односно приговорот се изјавени. Комисиите по службена должност внимаваат на суштествени повреди на одредбите на постапката и правилна
примена на материјалното право.
Записник
Член 5
(1) За текот на седницата на Комисиите, секретарот
води записник. Записникот содржи: ден и место на одржување на седницата, имиња на присутните членови на
Комисијата, име и презиме на подносителот на жалбата,
односно приговорот, назив на првостепениот орган кој
го донел оспореното решение, одлука за секоја точка од
дневниот ред, со означување на членовите на Комисиите
кои гласале за или против одлуката и писмено образложение за издвоено мислење, доколку го има.
(2) Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на Комисиите и секретарот.
Одлучување на комисијата
Член 6
Комисиите донесуваат одлуки, решенија и заклучоци, кои ги потпишува претседателот.
Член 7
Комисиите донесуваат одлука кога одлучува за суштината на работата и тоа:
- за одбивање на жалбата, односно приговорот како
неосновани и потврдување на првостепениот акт против кој е поднесена жалбата, односно приговорот и
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- за уважување на жалбата, односно приговорот,
укинување на решението на првостепениот орган и
враќање на предметот на повторно одлучување.
Член 8
Комисиите донесуваат решение за:
- отфрлање на жалбата како ненавремена, нецелосна или недозволена;
- отстапување на жалбата на друг надлежен орган, и
- во други случаи кога не се одлучува за суштината
на работата.
Член 9
(1) Комисиите донесуваат заклучок за запирање на
постапката во случај на повлекување на жалбата, односно приговорот од подносителот.
(2) Комисиите донесуваат заклучок и за дејствија
што се преземаат во текот на постапката, а за кои не се
донесува одлука, односно решение.
Член 10
Одлуките и решенијата на Комисиите содржат: увод,
диспозитив (изрека), образложение, упатство за правно
средство, назив на органот, број и датум, потпис на претседателот на Комисијата и печат на органот.
Доставување на одлуките на Комисијата
Член 11
(1) Комисиите ја доставуваат одлуката, решението,
односно заклучокот до првостепениот орган.
(2) Првостепениот орган е должен одлуката, решението, односно заклучокот да го достави до подносителот на жалбата, односно приговорот во рок од 8 дена
од приемот.
(3) На барање на подносителот на жалбата, односно
приговорот, Комисиите ќе му достават копија од одлуката, решението, односно заклучокот.
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Со влегување во сила на овој деловник, престанува
да важи Деловникот за работа на Комисијата на Агенцијата за администрација за решавање во втор степен
по жалби и приговори на државните службеници бр.
01-776/1 од 2 март 2011 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/2011“).
Член 13
Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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