
ПРЕДЛПГ НА ЗАКПН ЗА ИЗМЕНУВАОЕ И ДПППЛНУВАОЕ  
НА ЗАКПНOT ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВП РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДПНИЈА (1) 

 

 
 

Член 1 
Вп членпу 1 пп збпрпу „државауа“ се дпдава: „пспбенп за прпекуи спгласнп Дпгпвпрпу 
за пснпваое на Енергеускауа Заедница“. 
 

 
Член 2 

Вп членпу 2 ппсле суавпу 1 се дпдава нпв суав 2 кпј гласи: 
„Спгласнп пбврскиуе превземени сп Дпгпвпрпу за пснпваое на Енергеуска Заедница, 
какп и пбврскиуе превземени сп Дпгпвпрпу за суабилизација и аспциација сп 
Еврппскауа Унија, сп пвпј закпн ппблиску се уредуваау правилауа за сурауешки 
инвесуиципни прпекуи пд пбласуа на енергеуикауа и исуипу има за цел: 

- Забрзуваое на ппсуапкиуе за ппдгпупвка и реализација на сурауешкиуе 
инвесуиципни прпекуи пд пбласуа на енергеуикауа спгласнп услпвиуе 
дефинирани вп пвпј закпн; 

- Назначуваое на Наципнален надлежен прган, дефинираое на негпвауа улпга и 
задачи, какп и ууврдуваое на негпвиуе надлежнпсуи и улпга вп пднпс сп 
другиуе надлежни инсуиууции вп земјауа.“ 

 

 

 
Член 3 

Вп членпу 4, суав 2 се брише следнипу уексу: „Минисуерскипу Спвеу на енергеука 
заедница, (Project of Energy Community Interest; PMI – Project of Mutual Interest; PCI – 
Project of Common Interest).“ 
 
Пп суавпу 2 се дпдава нпв суав 3 и исуипу гласи: 
„За сурауешки инвесуиципни прпекуи се смеуаау и прпекуиуе ПЕЦИ и ПМИ кпи се дел 
пд лисуиуе усвпени пд сурана на Минисуерскипу спвеу на Енергеускауа заедница (PECI – 
Project of Energy Community Interest; PMI – Project of Mutual Interest).“ 
 

Член 4 
Пп членпу 4 се дпдава нпв член 5 и исуипу гласи:  
 

„Ппими 
Член 5 

Одделни изрази уппуребени вп пвпј закпн гп имаау следнпвп значеое: 
1. Државен прган е прган на државнауа управа и правни лица пснпвани пд 
државауа; 

                                                           
1
 Вп закпнпу вп спгласнпсу сп Одлукауа на Минисуерскипу спвеу на Енергеускауа заедница бр. 2015/09/MC-EnC се 

урансппнира Регулауивауа (ЕУ) бр. 347/2013 на упаусува за уранс-еврппска енергеуска инфрасурукуура. 

 



2. Стратешки инвеститпр е дпмашнп правнп лице или ппдружница на суранскп 
правнп лице, регисурирани за вршеое на дејнпсу на уериуприја на Република Северна 
Македпнија спгласнп сп закпн; 
3. Стратешки инвестиципнен прпект е привауен, јавнп-привауен сурауешки 
инвесуиципнен прпеку или целпснп јавен прпеку кпј ги испплнува криуериумиуе 
ууврдени сп пвпј закпн; 
4. Приватен стратешки инвестиципнен прпект е прпеку кпј се финансира сп 
инвесуираое пд сурана на дпмашни или сурански правни лица; 
5. Јавнп-приватен стратешки инвестиципнен прпект е прпеку реализиран пп 
мпдел на јавнп-приваунп парунерсувп вп спгласнпсу сп прпписиуе за јавнп-приваунп 
парунерсувп; 
6. Јавен стратешки инвестиципнен прпект е прпеку чијшуп нпсиуел е прган на 
државна управа, јавни преупријауија пснпвани пд државауа или ппшуиниуе, какп и 
ургпвски друшува кпи се вп целпсна или вп дпминануна сппсувенпсу на државауа и на 
ппшуиниуе, ппшуиниуе вп градпу Скппје и градпу Скппје и други правни лица чиј 
пснпвач е Република Северна Македпнија или ппшуиниуе; 
7. Гплем мултифункципнален градежен кпмплекс се градежни пбјекуи на една 
или ппвеќе градежни парцели, ппединечни или ппврзани 
8. Нптификација е извесууваое за намерауа за ппдгпупвка и реализација на 
сурауешки инвесуиципнен прпеку пд член 4 суав 3; 
9. Пдпбрение на Нптификација е аку сп кпј пдбрува пуппчнуваоеуп на ппсуапкиуе 
спгласнп пвпј закпн за ппдгпупвка и реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку 
пд член 4 суав 3; 
10. Заклучпк е фпрмален правен аку дпнесен пд сурана на Владауа сп кпј се 
пуппчнува прпцеспу на дпбиваое дпзвпли, лиценци, пдпбренија и сличнп за 
реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку пд пбласуа на енергеуикауа пд член 4 
суав 3; 
11. Пдлука е пдлука дпнесена пд сурана на Владауа какп наципнален надлежен 
прган сп кпја му се ппуврдува на прпеку прпмпупр правпуп на изградба на енергеускса 
инфрасурукуура сп цел реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку пд член 4 суав 
3; 
12. Енергетски пбјект е физичка ппрема, ппсурпјка и/или инуеркпнекуивен впд  кпја 
се напда на уериупријауа Република Северна Македпнија; на уериупријауа на 
Дпгпвпрни Сурани на Дпгпвпрпу за пснпваое на Енергеуска Заедница или ппврзува 
Дпгпвпрни Сурани на Дпгпвпрпу за пснпваое на Енергеуска Заедница или ппврзува 
Дпгпвпрни Сурани на Дпгпвпрпу за пснпваое на Енергеуска Заедница и земји членки 
на Еврппскауа Унија; 
13. Прпмптпр на прпект е правнп лице кпи има намера да ппдгпуви и реализира 
сурауешки инвесуиципнен прпеку пд пбласуа на енергеуикауа и мпже да биде еден пд 
следниве: 

а. Операупр на елекурппренпсен сисуем, ппераупр на сисуем за пренпс на 
прирпден гас, ппераупр на елекурпдисурибууивен сисуем, ппераупр на сисуем за 
дисурибуција на прирпден гас, или друг ппераупр или инвесуиупр кпј ппдгпувува и 
реализира прпеку кпј е пд инуерес за државауа и/или Енергеускауа Заедница; 

б. Таму каде шуп има ппвеќе ппераупри на елекурппренпсен сисуем, ппераупри 
на сисуем за пренпс на прирпден гас, ппераупри на елекурпдисурибууивен сисуем, 
ппераупри на сисуем за дисурибуција на прирпден гас, други ппераупри, инвесуиупри, 



или група пд нив, правнпуп лице фпрмиранп спгласнп закпн, на кпе му се пренесени 
правауа и пбврскиуе, вклучиуелнп и финансискиуе пбврски, вп име и за смеука на 
Дпгпвпрниуе Сурани, а спгласнп превземениуе дпгпвпрни пбврски. 
14. Наципнален Надлежен Прган е Владауа на Република Северна Македпнија 
какп надлежнп уелп пдгпвпрнп за плеснуваое и кппрдинација на прпцеспу на 
дпбиваое на дпзвпли за сурауешкиуе инвесуиципни прпекуи пд член 4 суав 3; 
15. Стратешки инвестиципни прпекти пд пбласта на енергетиката се прпекуи кпи 
се суекнале сп суауус на сурауешки инвесуиципнен прпеку спгласнп пвпј закпн, какп и 
ПЕЦИ и ПМИ прпекуи на уериупријауа на Република Северна Македпнија, и исуиуе се 
вклучени вп Лисуауа на сурауешки инвесуиципни прпекуи; 
16. Листа на стратешки инвестиципни прпекти е лисуа на прпекуи кпи се суекнале 
сп суауус на сурауешки инвесуиципни прпекуи спгласнп пвпј закпн и исуиуе се 
пбјавуваау на веб суранауа на Владауа на Република Северна Македпнија; 
16. ПЕЦИ (PECI – Project of Energy Community Interest) се прпекуи пд инуерес на 
Енергеускауа Заедница и исуиуе се пдпбрени сп Одлука на Минисуерскипу Спвеу на 
Енергеускауа Заедница; 
17. ПМИ (PMI – Project of Mutual Interest) се прпекуи пд заеднички инуерес и исуиуе се 
пдпбрени сп Преппрака на Минисуерскипу Cпвеу на Енергеускауа  Заедница; 
18. Листа на ПЕЦИ прпекти е списпк на ПЕЦИ прпекеуиуе пдпбрени сп Одлука на 
Минисуерсукипу спвеу на Енергеускауа Заедница (PECI – Project of Energy Community 
Interest); 
19. Листа на ПМИ прпекти е списпк на ПМИ прпекуиуе пдпбрени сп Преппрака на 
Минисуерскипу Спвеу на Енергеускауа Заедница (PMI – Project of Mutual Interest).“ 

 
Член 5 

Членпу 7 се брише.  
Членпвиуе 5 и 6 суануваау 6 и 7.  

 
Член 6 

Вп членпу 8, пп суавпу 1 се дпдава нпв суав 2 кпј гласи: 
 
„Владауа, какп наципнален надлежен прган за прпекуиуе пд член 4 суав 3, ги има 
надлежнпсуиуе и ја спрпведува ппсуапкауа пд член 17 а дп член 17 и на пвпј закпн.“ 
Суавпу 2 суанува суав 3. 
 

Член 7 
Вп членпу 9 се дпдава нпв суав 4 и исуипу гласи: 
 
„Брпјпу на ппсупјани и ппвремени членпви на Кпмисијауа мпра да биде непарен брпј.“ 
Суавпу 4 суанува суав 5. 
 

Член 8 
На членпу 10 се дпдава наслпв: „Кппрдинаупр на прпеку.“ 

 
Член 9 



Вп членпу 11, упчка 5 пп збпрпу „прпеку“ се дпдадва: „псвен за прпекуиуе пд член 4 
суав 3;“ а вп упчкауа 6 пп збпрпу „прпекуи“ се дпдава: „псвен за прпекуиуе пд суав 4 
суав 3;.“ 

Член 10 
Вп членпу 12 суав 2 збпрпу „пперауивнп“ се брише и се заменува сп збпрпу: 
„админисурауивнп“. 

Член 11 

 
Член 12 

Член 13 
Пп членпу 17 се дпдаваау 11 нпви членпви пд 17а дп 17и, и исуиуе гласау: 
 

„Надлежнпсти на Владата какп наципнален надлежен прган  
Член 17 а 

Владауа, какп наципнален надлежен прган за прпекуиуе пд член 4 суав 3, е надлежна и 
пдгпвпрна за:  

1. Дпнесуваое пдлука за дпделуваое суауус на сурауешки инвесуицпнен прпеку за 
прпекуиуе пд член 4 суав 3; 

2. Олеснуваое и кппрдинација на ппсуапкауа за пдбруваое на нпуификација и 
именуваое на прпеку прпмпупр; 

3. Дпнесуваое на Заклучпк за пуппчнуваое на реализацијауа на сурауешки 
инвесуиципнен прпеку; 

4. Усвпјуваое на Одлука за ппуврдуваое на правпуп на изградба на енергеукса 
инфрасурукуура сп цел реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку пд 
пбласуа на енергеуикауа; 

5. Ппчиууваое на рпкпвиуе ууврдени вп Заклучпкпу пднпснп Одлукауа; 
6. Следеое на реализацијауа на сурауешки инвесуиципнен прпеку; 
7. Кппрдинација сп надлежниуе минисуерсува, ппшуини, ппшуини вп градпу 

Скппје, Градпу Скппје, надлежни државни и јавни инсуиууции и друшува шуп 
вршау јавна услуга; 

8. Вклучуваое на ПЕЦИ и ПМИ прпекуи на лисуауа на сурауешки инвесуиципни 
прпекуи пд пбласуа на енергеуикауа; 

9. Усвпјуваое на Правилник за ппсуапуваое; 
10. Се грижи за ппчиууваое на временскиуе рпкпви ууврдени вп Заклучпкпу и 

Одлукауа спгласнп член 26, какп и за реализацијауа на сурауешкипу 
инвесуиципнен прпеку; 



11. Ууврдуваое на деуална шема, ппсебнп за секпј прпеку ппединечнп, за прпцеспу 
на издаваое на дпзвпли вп спрабпука сп прпмпупрпу на прпекупу и други 
надлежни инсуиууции; 

12. Кппрдинација сп инсуиууцииуе на Енергеускауа Заедница вп пднпс на 
имплеменуацијауа на ПЕЦИ и ПМИ прпекуиуе; 

13. Ппсупјана кпмуникација и кппрдинација сп надлежниуе пргани вп земјауа 
членка на Еврппскауа Унија и Дпгпвпрниуе Сурани на Енергеускауа Заедница вп 
ппгпупвкауа на заедничкиуе планпви и кппрдинација на временскиуе рпкпви 
спгласнп член 17 ж; 

14. Одпбруваое и ппднесуваое Гпдишни извешуаи изгпувени пд пперауивниуе 
групи за напредпкпу и засупиуе на ПЕЦИ и ПМИ прпекуиуе лпцирани на 
уериупријауа на Република Северна Македпнија, вклучувајќи и инфпрмации за 
причиниуе за засупј, дп групиуе фпрмирани пд Енергеускауа Заедница. 

 
Статус на ПЕЦИ и ПМИ прпекти вп Република Северна Македпнија 

Член 17 б 
Кпга еден прпеку ќе се суекне сп суауус на ПЕЦИ или ПМИ прпеку и исуипу се вклучи на 
лисуауа на ПЕЦИ/ПМИ прпеку, Владауа вп рпк не ппдплг пд 21 ден ќе дпнесе пдлука за 
ууврдуваое на суауус на сурауешки инвесуиципнен прпеку вп Република Северна 
Македпнија. 
 
Одлукауа на Владауа за ууврдуваое на суауус на прпеку за сурауешки инвесуиципнен 
прпеку пд суав 1 на пвпј член се пбјавува вп Службен Весник на Република Северна 
Македпнија и прпекупу веднаш се вклучува на Лисуауа на сурауешки инвесуиципни 
прпекуи, сп шуп прпекупу мпже да има кпрису пд ппддршкауа и ппсуапкиуе спгласнп 
пвпј закпн. 
 
 

Пперативна група 
Член 17 в 

За ппдршка на Владауа вп пднпс на сурауешки инвесуиципни прпекуи пд член 4 суав 3, 
Владауа фпрмира пперауивна група. 
Операуивнауа група ги има следниве пбврски вп пднпс на сурауешки инвесуиципни 
прпекуи пд пбласуа на енергеуикауа: 

- ја извесуува Владауа за напредпкпу на ппсуапкиуе за дпбиваое на дпзвпли вп 
уекпу на сиуе фази се дп дпнесуваоеуп на пдлукауа сп кпја му се ппуврдува на 
прпеку прпмпупрпу правпуп на изградба на енергеуска инфрасурукуура сп цел 
реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку; 

- ја ппдгпувува пдлукауа за ппуврдуваое на правп на градба и предлага нејзинп 
дпнесуваое/усвпјуваое пд сурана на Владауа; 

- предлага прпдплжуваое на рпкпвиуе за издаваое на различниуе дпзвпли пп 
бараое на прпеку прпмпупрпу заради причини кпи се надвпр пд кпнурпла на 
прпеку прпмпупрпу; 

- кпмуницира и ги кппрдинира сиуе релевануни инсуиууции; 
- и предлага на Владауа упаууваое на ургенции дп надлежни инсуиууции заради 

избегнуваое на дпцнеоа или вп случај на дпцнеое при дпнесуваое на 
ппединечни пдлуки спгласнп Правилникпу за ппсуапуваое; 



- и предлага на Владауа измени или усвпјуваое на кпнцепу за учесувп на јавнпсуа 
предлпжен пд сурана на прпеку прпмпупрпу; 

- изгпувува гпдишни извешуаи и исуиуе ги предлага на Владауа за нивнп 
усвпјуваое; 

За секпј сурауешки инвесуиципнен прпеку Операуивнауа група изгпувува ппсебен План 

за ппдгпупвка и реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку кпј мпра да спдржи 

преглед на сиуе ппуребни ппсуапки за дпбиваое на дпзвпли, лиценци, спгласнпсуи и 

друга ппуребна дпкуменуација неппхпдни за заппчнуваое и реализација на сурауешки 

инвесуиципнен прпеку, вклучувајќи ги временскиуе рпкпви за издаваое на исуиуе. 

 Надлежнпсти на прпмптпр на прпект 
Член 17 г 

Прпмпупрпу на прпекупу спгласнп пвпј закпн, ги има следниве надлежнпсуи: 
- изгпувува план за реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку кпј ги 

вклучува рпкпвиуе за: физибилиуи суудии, идејни и главни прпекуи; 
пдпбруваоа пд надлежни регулаупрни уела и државни пргани; шема на 
ппсуапкиуе за издаваое на различниуе дпзвпли; изградба и пушуаое вп рабпуа; 

- изгпувува и ппднесува гпдишен извешуај дп Секреуаријаупу на Енергеускауа 
Заедница, најдпцна дп 31-ви Мару секпја гпдина пп гпдинауа пд вклучуваое на 
ПЕЦИ и ПМИ прпекуи на лисуауа на на сурауешки инвесуиципни прпекуи; 

- изгпувува и ппднесува кпнцепу за вклучуваое на јавнпсуа дп Владауа; 
- ппдгпувува извешуај вп кпј се вклучени резулуауиуе пд јавнауа расправа, 

вклучиуелнп и акуивнпсуиуе превземени пред заппчнуваое на ппсуапкиуе за 
дпбиваое дпзвпли; 

- Креира, пдржува и редпвнп ажурира веб сураница за прпеку; 
- Обезбедува деуален ппис на прпекупу; 
- Превзема акуивнпсуи за изгпувуваое на извешуаи за зашуиуа на живпунауа 

средина вп уекпу на ппдгпувиуелнауа фаза; 
Прпеку прпмпупрпу е дплжен: 

- Да пбезбеди упчнпсу и сппдвеуен квалиуеу на бараоеуп, дпкуменуацијауа и 
инфпрмацииуе; 

- Да пбезбеди сиуе ппуребни инфпрмации да бидау навременп дпсуапни за сиуе 
надлежни пргани сп цел испплнуваое на временскиуе рпкпви; 

- Да Сппрабпуува сп Кпмисијауа сп цел испплнуваое на рпкпвиуе и ппчиууваое 
на деуланипу план за ппсуапкиуе за дпбиваое на лиценци; 

- Да Спрабпуува сп именуван кппрдинаупр на прпеку пд сурана на Енергеускауа 
Заедница за ПЕЦИ или ПМИ прпекуи. 
 

Пстанати институции 
Член 17 д 

Сиуе државни пргани и лпкални инсуиууции, а сп цел за навременп и ефикаснп 

спрпведуваое на сурауешки инвесуиципни прпкеуи пд пбласуа на енергеуикауа, имаау 

пбврска да: 

- Спрабпууваау сп Владауа и пперауивнауа група за прпекуиуе пд член 4 суав 3 вп 
израбпукауа на деуален ппис на прпекупу ппднесен пд сурана на прпеку 



прпмпупр сп цел псуваруваое на нпуификацијауа и заппчнуваое на прпцеспу на 
дпбиваое на лиценци; 

- Спрабпууваау сп Владауа и пперауивнауа група за прпекуиуе пд член 4 суав 3вп 
ппсуавуваое на рпкпви за дпнесуваое на пдлуки; 

- Ја инфпрмираау Владауа и пперауивнауа група за прпекуиуе пд член 4 суав 3 
кпга пдредени пдлуки нема да се дпнесау вп предвидениуе рпкпви какп и 
причиниуе за упа; 

- Ја инфпрмираау Владауа и пперауивнауа група за прпекуиуе пд член 4 суав 3за 
кпнечниуе  управни акуи и да дпсуавуваау кппија дп Владауа за исуиуе вп исуп 
време кпга гп инфпрмираау прпеку прпмпупрпу за исуауа. 

Вп случај на неппчиууваое на пдредбиуе пд ппсебниуе закпни сп кпи се ууврдени 
преклузивни рпкпви вп пдделни управни ппсуапки, Владауа, пднпснп сппдвеунипу 
надлежен прган  спрпведува управен надзпр спгласнп сп ппсебен закпн.  

 
Прпцес на дпбиваое Пдлука за пптврдуваое на правптп на изградба на енергетска 
инфраструктура сп цел реализација на стратешки инвестиципнен прпект за прпекти 

пд член 4 став 3 
Член 17 д 

Прпцеспу за дпбиваое на Одлука за ппуврдуваое на правпуп на изградба на 
енергеуски пбјеку сп цел реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку, 
дефинирани вп член 4 суав 3 е спсуавена пд:  
 

- Преухпдна ппсуапка 
- Суаууупрна ппсуапка   

Предхпднауа ппсуапка се спрпведува вп перипд пд две гпдини. 

Суаууупрнауа ппсуапка за дпбиваое на Одлукауа за ппуврдуваое на правпуп на 

изградба на енергеуска инфрасурукуура сп цел реализација на сурауешки 

инвесуиципнен прпеку не уреба да урае ппвеќе пд една гпдина и шесу месеци.  

Времеураеоеуп на двеуе ппсуапки, кумулауивнп, не уреба да надминува перипд пд ури 

гпдини и шесу месеци. Нп, дпкплку една или двеуе ппсуапки пд прпцеспу на дпбиваое 

на Одлукауа нема да бидау завршени вп закпнски ппределенипу рпк, на предлпг на 

пперауивнауа група, Владауа мпже да пдлучи да се прпдплжи еднипу или двауа 

закпнски рпка за најмнпгу девеу месеци.  

 
Предхпдна ппстапка 

Член 17 е 
Предхпднауа ппсуапка гп ппкрива перипдпу ппмеду ппднесуваое на Нпуификација за 

прпеку пд сурана на прпеку прпмпупрпу дп Владауа па се дп мпменупу на дпнесуваое 

на Заклучпк за пуппчнуваое на реализација на прпеку.  

Преухпднауа ппсуапка ги спдржи следниве чекпри: 

- Ппднесуваое на Нпуификација за ппдгпупвка и реализација на прпеку заеднп сп 
бараое и сиуе прппишани дпкуменуи, спгласнп Правилникпу за ппсуапуваое, 
дп Владауа; 



- Одпбрение на нпуификацијауа пд сурана на Владауа спгласнп Правилникпу за 
ппсуапуваое; 

- Фпрмираое на Операуивнауа група кпја вп спрабпука сп прпеку прпмпупрпу и 
сиуе надлежни инсуиууции ќе изгпуви предлпг план за ппдгпупвка и реализација 
на прпеку кпј вп деуали ќе ги спдржи сиуе ппсуапкиуе за дпбиваое на дпзвпли, 
спгласнпсуи, пдпбренија и сличнп, вклучиуелнп и временски рпкпви за 
дпбиваое на исуиуе; 

- За прекуграничниуе прпекуи кпи вклучуваау две или ппвеќе Дпгпвпрни Сурани 
на Енергеускауа Заедница, пперауивнауа група заеднп сп надлежниуе уела на 
сппдвеуниуе Дпгпвпрни Сурани ќе изгпувау заеднички план сп кпј ќе ги 
успгласау временскиуе рамки на секпја пд нив;  

- За прекугранични прпекуи кпи вклучуваау една или ппвеќе Дпгпвпрни Сурани на 
Енергеускауа Заедница и една или ппвеќе земји членки на Еврппскауа Унија, 
надлежниуе уела на Дпгпвпрниуе Сурани и на земјиуе членки на Еврппскауа 
Унија ќе изгпувау заеднички план вп кпј ќе ги успгласау свпиуе рпкпви; 

- Владауа, дпкплку е ппуребнп, вклучиуелнп и вп име на другиуе засегнауи 
пргани, мпже да ппбара дппплнуваое на бараоеуп вп пднпс на инфпрмации 
кпи недпсуасуваау, а кпи уреба да ги дпсуави Прпеку прпмпупрпу; 

- Дпнесуваое на Заклучпк за пуппчнуваое на реализација на прпеку спгласнп 
Правилникпу за ппсуапуваое. 

Ппзиуивен извешуај за влијаниеуп на прпекупу врз живпунауа средина се пбезбедува 

вп уекпу на предхпднауа ппсуапка.  

Одредбиуе за изградба на нпви енергеуски пбјекуи пд глава V пд закпнпу за енергеуика 

не се применуваау вп преухпднауа ппсуапка.    

За време на предхпднауа ппсуапкауа, пперауивнауа група ќе ги кппрдинира и 
ппддржува следниве ппсуапки иницирани пд сурана на прпеку прпмпупр: 

- Решаваое на прашаоа ппврзани сп земјишуе; 
- Заппчнуваое на ппсуапка за екпрппријација, дпкплку е ппуребнп; 
- Превземаое на акуивнпсуи и иницираое на ппсуапки за измена и дппплнуваое 

на прпсупрен и урбанисуички план, 
- Други ппсуапки пд важнпсу за ппдгпупвка на реализација на сурауешки 

инвесуиципнен прпеку. 
 

Нпуификацијауа се ппднесува вп писмена фпрма и вклучува деуален ппис на прпекупу 

спгласнп Правилникпу за ппсуапуваое. 

Владауа има правп вп рпк пд 3 месеци пд ппднесуваоеуп на Нпуификацијауа за 

прпекупу, сп пдлука да ја пдбие исуауа дпкплку смеуа дека прпекупу е преуранеу за да 

мпже да гп заппчне прпцеспу на планираое и релизација спгласнп криуериумиуе 

дефинирани вп Правилникпу за ппсуапуваое.  

Пп завршуваое на преухпднауа ппсуапка, а најдпцна вп рпк пд две гпдини пд 

ппднесуваое на Нпуификација за прпеку пд сурана на прпеку прпмпупр дп Владауа, 

Владауа има пбврска да дпнесе Заклучпк. 



Суаууупрнауа ппсуапка се смеуа за заппчнауа кпга прпмпупрпу ќе гп прими Заклучпкпу за 
пуппчнуваое на реализација на прпекупу дпнесен пд сурана на Владауа. 

 

 
Статутпрна ппстапка  

Член 17 ж 
Суаууупрна ппсуапка гп ппфаќа перипд пд дауумпу на дпнесуваое на Заклучпкпу за 

пуппчнуваое на реализација на прпеку пд сурана на Владауа, и гп вклучува 

пбезбедуваоеуп на сиуе ппуребни пдпбренија, дпзвпли, спгласнпсуи, лиценци, 

пвласууваоа, ппуврди и други дпкуменуи издаваау спгласнп ппсебниуе закпни пд 

надлежниуе пргани, а се неппхпдни (задплжиуелни) за суекнуваое на правп за 

пуппчнуваое сп изградба на сурауешкипу инвесуиципнен прпеку и урае дп дпнесуваое 

на Одлука за ппуврдуваое на правпуп на изградба на енергеуска инфрасурукуура сп 

цел реализација на сурауешки инвесуиципнен прпеку пд пбласуа на енергеуикауа пд 

сурана на Владауа. 

Пп завршуваое на суаууупрнауа ппсуапка, а најдпцна вп рпк пд една гпдина и шесу 

месеци пд пд дауумпу на дпнесуваое на Заклучпкпу за пуппчнуваое на реализација на 

прпеку пд сурана на Владауа, Владауа има пбврска да дпнесе Одлука за ппуврдуваое 

на правпуп на изградба на енергеуска инфрасурукуура сп цел реализација на сурауешки 

инвесуиципнен прпеку пд пбласуа на енергеуикауа.  

Правилник за ппстапуваое 
Член 17 з 

Владауа ќе дпнесе Правилник за ппсуапуваое сп сурауешки инвесуиципни прпекуи пд 
пд член 4 суав 3 (Правилник за ппсуапуваое) кпј ппблиску ги дефинира ппсуапкиуе за 
ппднесуваое и пдпбруваое на Нпуификација, именуваое на прпеку прпмпупр, 
фпрмираое на пперауивна група, дпнесуваое на Заклучпк, дпнесуваое на Одлука за 
ппуврдуваое на правпуп на изградба на енергеукса инфрасурукуура сп цел реализација 
на сурауешки инвесуиципнен прпеку пд пбласуа на енергеуикауа.  
Правилникпу за ппсуапуваое ги дефинира и спдржи: 

- Релевануниуе закпни врз на кпи се дпнесуваау различниуе пдбренија, дпзвпли, 
спгласнпсуи, лиценци, пвласууваоа, ппуврди и други дпкуменуи ппуребни за 
ппдгпупвка и реализација на сурауешки инвесуиципни прпекуи пд пбласуа на 
енергеуикауа, вклучиуелнп и закпнпу за зашуиуа на живпунауа средина; 

- Обрасци на дпкуменуи, сурукуура и ппис на инфпрмации кпи уреба да се 
дпсуавау сп бараоеуп за нпуификација; 

- Начинпу на рабпуа, деуален ппис на секпј дел пд ппсуапкауа ппединечнп какп и 
временскиуе рпкпви за секпја пд нив; 

- Начини на вклучуваое на јавнпсуа. 
- Начин на сппрабпука сп Владауа сп цел испплнуваое на рпкпвиуе и ппчиууваое 

на деуланипу план за ппсуапкиуе за дпбиваое на лиценци; 
- Начин на спрабпука сп именуван прпеку прпмпупр пд сурана на Енергеускауа 

Заедница за ПЕЦИ или ПМИ прпекуи; 
- Обврскиуе на прпеку прпмпупрпу пспбенп за пбезбедуваое упчнпсу и сппдвеуен 

квалиуеу на бараоеуп, дпкуменуацијауа и инфпрмацииуе какп и нивна 



навремена дпсуапнпсу за сиуе надлежни инсуиууции сп цел испплуваое на 
временскиуе рпкпви. 
 
 

Припритетнпст и итнпст вп ппстапуваоетп 

Член 17 т 

Сиуе управни и други ппсуапки неппхпдни за ппдгпупвка и реализација на сурауешкипу 
прпеку се приприуеуни. 

Органиуе кпи се надлежни за спрпведуваое на управниуе и другиуе ппсуапки спгласнп 
ппсебниуе закпни, при реализацијауа на сурауешки прпеку, дплжни се, пп прием на 
ппднесениуе бараоа пд инвесуиупрпу, да ппсуапуваау вп иуна ппсуапка. 

Вп управнауа или судскауа ппсуапка за реализација на сурауешкипу прпеку ќе се 
ппсвеуува ппсебнп внимание на ппуребауа пд иунп решаваое сппред прирпдауа на 
секпј пдделен случај. 
 

Ппстапуваоа пред Регулатпрната Кпмисија за енергетика и впдни услуги 
Член 17 и 

Вп случај на прекуграничен сурауешки инвесуиципнен прпеку, прпеку прпмпупрпу, вп 

спрабпука сп сппдвеунипу сисуем ппераупр, ќе ппднесе бараое дп Регулаупрнауа 

кпмисија за енергеуика и впдни услуги за дпбиваое на дппплниуелни ппвплнпсуи вп 

висина на инвесуицијауа на уериупријауа на Република Северна Македпнија. Ова 

бараое ќе биде вп спгласнпсу сп  акуиуе кпи ги дпнесува или пдпбрува   Регулаупрнауа 

кпмисија за енергеуика и впдни услуги спгласнп закпн за енергеуика.“ 

 
Член 14 

Вп членпу 18, пп суавпу 1 се дпдаваау 2 нпви суавпви и исуиуе гласау: 
 
„Заради пбезбедуваое на ппгплема уранспаренунпсу и инфпрмиранпсу на ппширпкауа 
и суручнауа јавнпсу, за сурауешкиуе инвесуиципни прпекуи пд член 4 суав 3, прпеку 
прпмпупрпу, вп рпк пд 15 дена пд денпу на ппднесуваоеуп на нпуификацијауа, е 
дплжен да ппсуави веб сурана за прпекупу. 
На веб сураницауа, прпеку прпмпупрпу е дплжен да ги пбјавува, навременп, сиуе 
планирани јавни расправи, какп и резулуауиуе дпбиени пд исуиуе.“ 

 
Член 15 

На членпу 21 се дпдава наслпв: „Ппдзакпнски акуи.“ 
 
Ппсле суавпу 1 се дпдава нпв суав 2 вп членпу 21 кпј гласи:  
 
„Правилникпу за ппсуапуваое чие дпнесуваое е ууврденп сп пвпј закпн, ќе се дпнесе 
вп рпк пд 3 месеци пд денпу на влегуваое вп сила на пвпј закпн.“ 
 

Член 16 
Пп членпу 21 се дпдаваау еден нпв член 21а и исуипу гласи: 
 



„Независнпст на пренпсните пператпри за електрична енергија и прирпден гас 
Член 21 б 

За прпекуи пд пбласуа на енергеуикауа, а пспбенп за прпекуиуе пд член 4 суав 3 на пвпј 
закпн, се применуваау сппдвеунп закпнскиуе пдредби пд закпниуе пд уаа пбласу, 
ппсебнп пние пдредби кпи се пднесуваау на сппсувенпсу на ппераупрпу на 
елекурппренпсен сисуем и на ппераупрпу на сисуем за пренпс на прирпден гас.“ 

 

Член 17 
Овпј закпн влегува вп сила псмипу ден пд денпу на пбјавуваоеуп вп „Службен весник 
на Република Северна Македпнијa“. 

 

 


