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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК

Енергетскиот биланс содржи и поединечни биланси

ЗА ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ И ЕНЕРГЕТСКА

за потребите од одделни видови енергија и енергенти и

СТАТИСТИКА

тоа за електрична енергија, јаглен, кокс, нафтени деривати, природен гас, огревно дрво и геотермална енерги-

ОПШТИ ОДРЕДБИ

ја, како и изворите за нивното обезбедување.

Член 1
Со овој правилник се пропишува:

Член 3
Потребите од енергија и енергенти и начинот на

- содржината на енергетскиoт биланс,

нивното обезбедување, во енергетскиот биланс се при-

- содржината, начинот и рокот за доставување на

кажуваат табеларно на образците дадени во Прилог 1,

податоците потребни за изготвување и за следење на
реализацијата на енергетските биланси,
- органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа, носителите на лиценци за вршење
на енергетски дејности, како и потрошувачите на енер-

кој е составен дел на овој правилник.
Во табелите од Прилогот 1 на овој правилник податоците се прикажуваат во природни единици и во тераџули (ТЈ), при што конверзијата од природни единици
во тераџули се врши според спрецифичните енергетски
вредности на одделните енергенти прикажани во При-

гија или енергенти од кои ќе се бара да доставуваат по-

логот 1 на овој правилник или според специфичните

датоци потребни за изготвување и следење на реализа-

вредности од податоците доставени на обрасците од

цијата на енергетските биланси, како и роковите за до-

Прилогот 2 кој е составен дел од овој правилник.

ставување на податоците, и

Покрај податоците што се прикажуваат во табелите

- содржината, начинот и рокот на доставување на

од Прилогот 1 на овој правилник, енергетскиот биланс

податоците потребни за изработка на Стратегијата за

може да содржи и други податоци, во зависност од со-

развој на енергетиката (во натамошниот текст: Страте-

стојбите на пазарите со енергија и енергенти и потре-

гија) и за изготвување и следење на остварувањата на
Програмата за реализација на Стратегијата(во натамошниот текст: Програма).

бите за обезбедување на сигурноста во снабдувањето.
Во табелите од Прилозите 1 и 2 на овој правилник
со ознаката “n“ се означува тековната година, односно
годината во која се изготвува Енергетскиот биланс.

СОДРЖИНА НА ЕНЕРГЕТСКИOТ БИЛАНС, СОДРЖИНА,
НАЧИНОТ И РОКОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА
ПОДАТОЦИТЕ

Член 4
Податоците за изготвување на Енергетскиот биланс
се доставуваат на обрасците содржани во Прилог 2 на
овој правилник.

Член 2

За обезбедување на податоците за изготвување на

Енергетскиoт биланс содржи текстуален дел, табе-

Енергетскиот биланс Министерството за економија (во

ларен дел и графикони за одделни прикажувања на

натамошниот текст: Министерство) најдоцна до 10 сеп-

структурата и движењето на потребите од енергија и
енергенти.
Во Енергетскиот биланс се утврдуваат потребите од
финална и примарна енергија и енергенти и извори на
нивно обезбедување од домашни капацитети и од увоз.

тември доставува барање и ги доставува обрасците од
Прилогот 2 на овој правилник во електронска форма до
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за животна средина и просторно планирање, Царинската управа на Република
Македонија, Агенција за стокови резерви, операторите
на енергетските системи, снабдувачите со енергија и
енергенти, трговците на големо со енергија и енергенти, производителите на енергија и енергенти и потрошувачите на енергија и енергенти, според следнава табела:
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Субјектите од ставот 2 на овој член, најдоцна до 10
октомври, ги доставуваат податоците во електронска и
пишана форма до Министерството и Агенцијата за
енергетика на Република Македонија (во натамошниот
текст: Агенција), при што во обрасците од Прилогот 2
на овој правилник ги означуваат податоците што претставуваат деловна тајна.
Врз основа на доставените податоци од ставот 3 на
овој член Агенцијата го подготвува Енергетскиот биланс.
Министерството на својата веб страница ги објавува табелите од Прилогот 2 на овој правилник во електронска форма.
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕНЕРГЕТСКИOТ
БИЛАНС И ЕНЕРГЕТСКА СТАТИСТИКА
Член 5
Заради следење на реализацијата на енергетскиот
биланс субјектите од членот 4 на овој правилник до 31
јануари во наредната година доставуваат до Министерството и до Агенцијата податоци за остварување
на Енергетскиот биланс за последниот квартал од претходната година на обрасците од Прилогот 2 на овој
правилник.
По добивањето на податоците од ставот 1 на овој
член Агенцијата ја подготвува конечната верзија на Извештајот за реализација на Енергетскиот биланс за
претходната година на обрасците од Прилогот 1 на
овој правилник и до 28 февруари го доставува до Министерство.
Извештајот за реализација на енергетскиот биланс
од ставот 2 на овој член се објавува на веб страницата
на Министерството најдоцна до 10 март.
Покрај Извештајот за реализација од ставот 2 на
овој член Министерството, во соработка со Агенцијата,
изготвува квартални извештаи за реализацијата на
Енергетскиот биланс во тековната година. Во кварталните извештаи се прикажуваат статистички показатели
за реализацијата на Енергетскиот биланс и споредба со
претходните квартали и години.
Кварталните извештаи од ставот 4 на овој член министерството ги објавува на веб страницата на Министерството најдоцна 60 дена од истекот на кварталот.
Заради следење на реализацијата на Енергетскиот
биланс во тековната година и за потребите за енергетскатата статистика, субјектите од членот 4 на овој правилник најдоцна 20 дена по истекот на кварталот, односно месецот, доставуваат до Министерството и
Агенцијата податоци за реализација на Енергетскиот
биланс на обрасците од Прилогот 2 на овој правилник.
Податоците од ставот 6 на овој член операторите на
енергетските системи ги доставуваат месечно, додека
останатите субјекти ги доставуваа квартално.

5 октомври 2011

СОДРЖИНА, НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА И СЛЕДЕЊЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ
НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НА ПРОГРАМАТА
Член 6
За изготвување на Стратегијата и Програмата се користат податоците од енергетските биланси изготвени
според овој правилник.
Покрај податоците од ставот 1 на овој член, при изготвувањето на Стратегијата и Програмата се користат
и други податоци предвидени во проектните задачи.
Член 7
Органите на државната управа и на единиците на
локалната самоуправа, носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, како и потрошувачите на
енергија и енергенти треба во рок не пократок од 45 дена од денот на приемот на барањето, до Министерството да ги достават потребните податоци за изготвување
на Стратегијата и Програмата.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 8
За годините што и претходат на годината во која се
изработува енергетскиот биланс податоците од табелите до Прилогот 2 на овој правилник ќе се прикажуваат
според динамиката на доставување на податоците во
следниот петгодишен период, според следниот редослед:
- во енергетскиот биланс што се изработува во годината 2011 ќе се прикажуваат податоци за годината
2010,
- во енергетскиот биланс што се изработува во годината 2012 ќе се прикажуваат податоци за годините
2010 и 2011,
- во енергетскиот биланс што се изработува во годината 2013 ќе се прикажуваат податоци за годините
2010, 2011 и 2012,
- во енергетскиот биланс што се изработува во годината 2014 ќе се прикажуваат податоци за годините
2010, 2011, 2012 и 2013, и
- во енергетскиот биланс што се изработува во годината 2015 ќе се прикажуваат податоци за годината
2010,2011, 2012, 2013 и 2014.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
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Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

