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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3415. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 28 ноември 2017 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 
ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ЧЛЕНСТВО ВО НАТО 
 
 1. Стево Пендаровски се именува за национален 

координатор за подготовка на Република Македонија 
за членство во НАТО. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Бр. 24-7877/1 Заменик на претседателот 

28 ноември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

3416. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот Владата на 

Република Македонија  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), а во врска со член 4 од Договорот за прашања 
на сукцесија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 12/02), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на 5.12.2017 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОСТОЈАНИОТ 
ЗАЕДНИЧКИ КОМИТЕТ НА ВИСОКИ ПРЕТ-
СТАВНИЦИ НА  ДРЖАВИТЕ  НАСЛЕДНИЦИ  НА  

ПОРАНЕШНА СФРЈ 
 
1. За претставник на Република Македонија во 

Постојаниот заеднички комитет на високи претставни-
ци на државите наследници на поранешна СФРЈ се наз-
начува Виктор Димовски, Државен секретар во Минис-
терството за надворешни работи.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 44-8003/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

3417. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот Владата на 

Република Македонија  („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), а во врска со член 5 од Анексот Б - Дипломат-
ски и конзуларни имоти од Договорот за прашања на 
сукцесија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 12/02), Владата на Република Македонија,  на 
седницата одржана на 5.12.2017  година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИК НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ПОДЕЛБА НА ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНИОТ ИМОТ НА ПОРАНЕШНА СФРЈ  

 
1. За претставник на Република Македонија во За-

едничкиот комитет за поделба на диполоматско-конзу-
ларниот имот на поранешна СФРЈ се назначува Михај-
ло Трпоски, Директор за организациони работи во Ми-
нистерството за надворешни работи.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 44-8003/2 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3418. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 
105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 
188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), минис-
терот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите („Службен весник на Република Македонија“ 
број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 
6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 
122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 
187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15, 104/15, 58/16 и 
219/16), во членот 21, во став (1) по точка 4 се додава 
нова точка 5 која гласи: 

„ 5. Акцизна пријава за доплата на акциза за мине-
рални масла (Образец „АКЦ-ДАММ“).“ 

 
Член 2 

По членот 41-б се додава нов член 41-в кој гласи: 
 

“Член 41-в 
Водење на евиденции на трговците на големо и тргов-
ците на мало со минерални масла на денот на почетокот  

на примена на зголемената акциза за минерални масла 
 
За водење на евиденции на трговците на големо и 

трговците на мало со минерални масла на денот на по-
четокот на примена на зголемената акциза на минерал-
ни масла, потребни се следните податоци: 

1. попис на затечени залихи на минерални масла во 
склад за трговиија на големо, одделно по вид и количи-
на во резервоарите, вклучително и затечените количи-
ни во транспортните средства - цистерни и  

2. попис на затечени залихи на минерални масла во 
бензинските станици за малопродажба оделно по вид и 
количина за секој резервоар поединечно, вклучително 
и затечените количини во транспортните средства - 
цистерни.“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2018 година.    

 
Бр. 20-7089/1  

11 декември 2017 година Министер за финансии, 
Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
3419. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за култура-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  
23/13,  187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16), министерот 
за култура донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧНИ НАДОМЕСТОЦИ ОД 
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО, 
ПЕНЗИСКО И  ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА  

ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД НА 
САМОСТОЈНИТЕ УМЕТНИЦИ 

 
ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 
доделување месечни надоместоци од средства од Буџе-
тот на Република Македонија за придонесите за здрав-
ствено, пензиско и инвалидско осигурување  и за пер-
соналниот данок на доход на самостојните уметници 
(во натамошниот текст: месечните надоместоци). 

 
ОСНОВНИ КРИТЕРИУМИ 

 
Член 2 

Основни критериуми за доделување на месечните 
надоместоци на самостојниот уметник се уметничките 
вредности на неговото творештво и на неговите извед-
би и активности во текот на последните пет години. 
 

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА  
И ДИЗАЈН 

 
Член 3 

Уметникот од областа на визуелните уметности, ар-
хитектирата и дизајнот (ликовниот уметник, фотогра-
фот, архитектот, уметникот од областа на применетите 
уметности, графичкиот дизајнер, илустраторот, карика-
туристот, стрип-цртачот, модниот дизајнер), треба да 
исполни најмалку еден од следниве основни критери-
уми: 

- да има реализирано најмалку три самостојни из-
ложби во галерии, музеи и во други изложбени просто-
ри или најмалку три изведени самостојни дела во јавен 
простор или реализирани најмалку три самостојни про-
екти во нови медиуми,  

- да има најмалку три изведени самостојни архитек-
тонски проекти,  

- да има комбинација од три од кои било од прет-
ходно наведените самостојни проекти, 

- да има реализирано најмалку две самостојни из-
ложби, односно две изведени дела во јавен простор, од-
носно два самостојни проекти во нови медиуми, два 
архитектонски проекти и шест групни изложби, однос-
но групни проекти,  

- да има реализирано најмалку една самостојна из-
ложба, односно едно дело во јавен простор, еден са-
мостоен проект во нови медиуми, односно еден архи-
тектонски проект и осум групни изложби, односно  
осум групни проекти,  

- да има учествувано на најмалку 10 групни из-
ложби, односно групни проекти,  

- да има реализирано најмалку 30 применети гра-
фички идејни решенија,  

- да има објавено најмалку 50 карикатури во до-
машни и/или странски медиуми,  

- да има најмалку 100 објавени стрип-шлајфни по 
10 слики,  

- да има реализирано најмалку три самостојни из-
ложби со најмалку 50 фотографии или шест групни из-
ложби со различни фотографии или три поголеми про-
екти и пет помали проекти со најмалку 20 фотографии,  

- да има реализирано  најмалку  пет колекции  на  
модели или со свои колекции да има учествувано на 
најмалку 10 модни ревии. 

 
МУЗИКА 

 
Член 4 

Авторот на музички дела треба да треба да исполни 
најмалку еден од следниве основни критериуми: 

- да има компонирано најмалку пет дела од различ-
ни форми од класичната музика кои се јавно изведени, 
односно издадени односно снимени (композитори на 
класична музика),  

- да има компонирано и објавено најмалку три ал-
буми (ЦД, лонгплеј плоча, или интернет-даунлоуд) или 
да има компонирано и објавено најмалку 30 аудиозпи-
си и да има најмалку пет јавни изведби на музика која 
ја компонирал и објавил од по 90-минутна програма  
(автори на рок, џез, електронска, поп, етно и народна 
музика), 

- да има компонирано музика за најмалку еден дол-
гометражен игран филм (автори на филмска музика),  

- да има компонирано музика за најмалку пет теа-
тарски претстави или најмалку пет куклени претстави 
(автори на драмска музика),  

- да има компонирано музика за телевизиска, дра-
мска или документарна серија во траење од најмалку 
150 минути (автори на музика во аудиовизуелни дела),  

- да има компонирано музика за најмалку три ани-
мирани филма (автори на филмска музика),  

- да има продуцирано најмалку  30  различни видо-
ви музички дела од горенаведените во овој член, 

- да има компонирано и објавено минимум пет раз-
лични видови музички дела од горенаведените во овој 
член.  

 
Член  5 

Изведувачот на музички дела треба да треба да ис-
полни најмалку еден од следниве основни критериуми: 

- како поединец или како член на група, да има нај-
малку 15 концерти  со по 90-минутна програма и да 
има издадено најмалку три албуми, или да има компо-
нирано и објавено најмалку 30 аудиозписи (ЦД, лон-
гплеј плоча или интернет-даунлоуд) (изведувач на му-
зички дела од рок, џез, електронска, поп, етно и народ-
на музика),  

- да има две главни улоги со најмалку пет настапи 
или шест споредни улоги со најмалку 10 настапи 
(оперски пејач),  

- да има пет настапи со две различни програми 
(концертен пејач),  

- да има три различни програми во 10 настапи 
(инструменталист),  

- да има три различни програми во 10 настапи (ди-
ригенти),  

- да има 15 настапи со три реализирани програми со 
две праизведби на домашни дела (членови на камерни 
ансамбли). 

 
ТАНЦОВА УМЕТНОСТ И СОВРЕМЕНИ  

ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ 
 

Член 6 
Уметникот од областа на танцовата уметност треба 

да исполни најмалку еден од следниве основни крите-
риуми: 
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- да има изведено најмалку пет авторски и/или да 
има изведено најмалку пет дела од танцовата уметност 
на други автори и други активности во областа на дис-
курзивни практики, тренинзи, семинари и работилници 
(изведувач - современ танц/перформанс),  

- да има изведено најмалку пет солистички улоги со 
минимум 10 различни наслови на сцените во Републи-
ка Македонија и во странство (играч - класичен балет),  

- да има создадено најмалку пет различни кореог-
рафски дела со различна форма кои се изведени (коре-
ограф). 

 
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕВОД И КРИТИКА 

 
Член 7 

Уметникот од областа на литературата треба да ис-
полни најмалку еден од следниве основни критериуми: 

- да има објавено најмалку пет дела со позитивна 
рецензија или да има објавено најмалку три оригинал-
ни книги поезија, проза, критика или есеистика или да 
му се изведени најмалку два драмски текста во театар, 
односно најмалку пет драмски текста на радио, однос-
но најмалку два драмски текста на телевизија (писа-
тел),  

- да има најмалку 50 литературни, односно му-
зички, односно ликовни односно, филмски, односно те-
левизиски или други уметнички критики, осврти или 
реферати објавени во публикации, во дневните вес-
ници, во периодиката, во електронските и во другите 
медиуми (критичари),  

- да има преведено и објавено пет дела уметничка 
проза, поезија, критика, есеистика или теорија (преве-
дувач). 

 
ФИЛМ, ДРАМА И ДРУГИ АУДИОВИЗУЕЛНИ 

 ДЕЛА 
 

Член 8 
Костимографот треба да исполни најмалку еден од 

следниве основни критериуми: 
- да има реализирано костимографии за најмалку 

пет театарски или оперски или балетски претстави,  
- да има реализирано костимографии за најмалку 

пет ТВ-филмови или ТВ-драми, или најмалку пет умет-
нички документарни филмови, или најмалку пет крат-
ки играни филмови (филмска или ТВ-продукција),  

- да има реализирано костимографии за најмалку 
два долгометражни играни филма или за два долгомет-
ражни уметнички документарни филма (филмска про-
дукција),  

- да има реализирано костимографии за најмалку 
две ТВ играни серии во траење од најмалку 300 минути 
(ТВ продукција), 

- да има реализирано костимографии за пет различ-
ни видови музички, сценски и аудиовизуелни дела и 
интердисциплинарни проекти од кои било од горенаве-
дените во комбинација.  

 
Член 9 

Сценографот треба да исполни најмалку еден од 
следниве основни критериуми: 

- да има реализирано сценографии за најмалку пет 
театарски или оперски или балетски претстави,  

- да има реализирано сценографии за најмалку  пет 
ТВ-филмови или ТВ-драми  или најмалку пет уметнич-
ки документарни филмови или најмалку пет кратки иг-
рани филмови (филмска или ТВ-продукција),  

- да има реализирано сценографии за најмалку два 
долгометражни играни филма или два долгометражни 
уметнички документарни филма (филмска продукција),  

- да има реализирано сценографија за најмалку две 
ТВ-играни серии во траење од најмалку 300 минути 
(ТВ-продукција),  

- да има реализирано сценографии за пет различни 
видови музички, сценски, аудиовизуелни дела и ин-
тердисциплинарни проекти од кои било од горенаведе-
ните дела во комбинација.  

 
Член 10 

Актерот треба да исполни најмалку еден од следни-
ве основни критериуми: 

- да има најмалку три главни или значајни улоги во 
национални и/или професионални независни и алтер-
нативни театри, на филм, ТВ-серии, ТВ-драми или ТВ-
филм,  

- да има најмалку пет улоги во национални и/или 
професионални независни и алтернативни театри, на 
филм, ТВ играни серии во траење од најмалку 300 ми-
нути, ТВ-драми или ТВ-филм. 

 
Член 11 

Драмскиот режисер треба да исполни најмалку еден 
од следниве основни критериуми: 

- да има најмалку пет режии во национални и/или 
независни професионални театри,  

- да има најмалку пет режии на ТВ-драми,  
- да има најмалку 10 режии на радиодрами,  
- да има реализирано режии за пет драмски, однос-

но за пет аудиовизуелни дела  од било кои  од горена-
ведените дела во комбинација. 

 
Член 12 

Филмскиот, односно телевизискиот режисер треба 
да исполни најмалку еден од следниве основни крите-
риуми: 

- да има реализирано најмалку еден долгометражен  
игран филм или еден долгометражен  уметнички доку-
ментарен филм (филмска продукција),  

- да има реализирано најмалку пет уметнички доку-
ментарни филма (филмска или ТВ- продукција),  

- да има реализирано најмалку пет кратки играни 
филма (филмска или ТВ- продукција),  

- да има реализирано најмалку  три  ТВ-играни фил-
мови (ТВ продукција),  

- да има реализирано најмалку две ТВ-играни серии 
во траење од најмалку 300 минути (ТВ продукција). 

 
Член 13 

Директорот на фотографија/главниот снима-
тел/монтажерот/директорот на продукција  и дизајне-
рот на звук треба да исполни најмалку еден од следни-
ве основни критериуми: 

- да има реализирано најмалку два долгометражни 
играни или две долгометражни уметнички документар-
ни филма,  

- да има реализирано најмалку пет уметнички доку-
ментарни филма (филмска или ТВ- продукција),  

- да има реализирано најмалку пет кратки играни 
филма (филмска или ТВ- продукција),  

- да има реализирано најмалку три ТВ-играни 
филма, (телевизиска продукција),  

- да има реализирано најмалку две ТВ-играни серии 
серии во траење од најмалку 300 минути (телевизиска 
продукција). 

  
Член 14 

Режисерот на анимиран филм/главниот цртач на 
анимиран филм и аниматорот треба да го исполни 
следниов основен критериум: 

- да има реализирано најмалку три кратки анимира-
ни или еден 40-минутен анимиран филм. 
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Член 15 
Сценаристот треба треба да исполни најмалку еден 

од следниве основни критериуми: 
- да има реализирано сценарио за најмалку еден 

долгометражен игран филм или еден долгометражен 
уметнички документарен филм,  

- да има реализирано сценарија за најмалку пет 
уметнички документарни филма (филмска или ТВ-про-
дукција),  

- да има реализирано сценарија за најмалку пет 
кратки играни филма (филмска или ТВ-продукција),  

- да има реализирано сценарија за најмалку три ТВ-
играни филма или ТВ-драми (телевизиска продукција), 

- да има реализирано сценарија за најмалку две ТВ-
играни серии серии во траење од најмалку 300 минути 
(телевизиска продукција). 

 
Член 16 

При оценка на исполнетоста на основните критери-
уми од членовите  3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 
15 од овој правилник не се земаат предвид: 

- активности поврзани со телевизиска продукција 
од забавен карактер, 

- занаетчиски активности, копаничарство, грнчар-
ство,  

- активности од областа на маркетингот, телевизис-
ките реклами, промотивни аудио и видео записи за ко-
мерцијални цели, 

- активности од областа на информатичката техно-
логија, софтверски и компјутерски услуги и 

- активности поврзани со развој и продукција на иг-
рачки и/или игри. 

  
КВАЛИТАТИВНИ КРИТЕРИУМИ 

 
Член 17 

Покрај исполнување на основните критериуми од 
членовите 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од 
овој правилник, творештвото на самостојниот уметник 
ќе се оценува и преку исполнување на најмалку еден од 
следниве квалитативни критериуми: 

- квалитет и иновативност на творештвото на са-
мостојниот уметник верификувани од страна на до-
машната културната сцена со домашни награди и приз-
нанија и/или позитивни осврти, рецензии, критики и 
медиумски објави; 

- препознаеност на квалитетот на творештвото на 
самостојниот уметник во меѓународни рамки, како и 
негов придонес кон промоција на културата и уметнос-
та на Република Македонија во странство, преку оства-
рени меѓународни претставувања, соработки, учества 
на меѓународни манифестации, избори, настани, како и 
добиени меѓународни награди и признанија, позитивни 
осврти, рецензии, критики и медиумски објави во 
странство. 

 
Преодни и заврши одредби 

 
Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за утврдување на 
критериумите, постапката и начинот на обезбедување 
поволни услови и надоместоци од средства на Репуб-
личкиот буџет, на самостојните уметници („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.52/00). 

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 52-10652/1  

6 декември 2017 година Министер, 
Скопје м-р Роберт Алаѓозовски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3420. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД  

КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска 
болест во Република Македонија по потекло од Крал-
ството Шведска (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 138/17 и 159/17), во членот 1 став (1) се до-
дава новa алинеja 1 коja гласи:  

“- Велинге/Vellinge,”. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 02-3176/7 Агенција за храна 

1 декември 2017 година         и ветеринарство 
Скопје в.д. Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3421. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-
нот за енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-
цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 
98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 
23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 
45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 
Законот за животната средина („Службен весник на 
РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на ут-
врдување, пресметување и уплатување на надоместо-
кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 
138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 
11.12.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 29,186 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 30,743 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 29,830 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 29,171 
 
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 22,721 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
       A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 66,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 67,50 
 
б) Дизел гориво                                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 54,50 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 43,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС           до 28,333 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,080 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,040 
 
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,890 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,300 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 22,076 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 21,790 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,326 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 3,230 
 
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 0,100 
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Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 12.12.2017 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-2038/1  

11 декември 2017 година Заменик претседател, 
Скопје м-р Куштрим Рамадани, с.р. 

__________ 
3422. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 
постапувајќи по Барањето за влегување во сила на ли-
ценца за производство на електрична енергија УП1 
бр.07-02/15 од 28.11.2017 година на Друштвото за про-
изводство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сан-
дански бр. 113/12 Скопје, на седницата одржана на ден 
5.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектра-
ни Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр. 
113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од мала хидро електро-
централа МХЕЦ „ Бањанска“ со реф. бр. 115 издадена 
со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија 
УП1 бр.07-02/15 од 2.3.2013 година, („Службен весник 
на РМ“ бр.32/15) влегува во сила.  

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-02/15  

5 декември 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, бул. Јане 
Сандански бр. 113/12, Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 230.01.1/15 
 
4. Датум на издавање на лиценцата 
5.12.2017 година 
 
5. Датум на важење на лиценцата 
5.12.2042 година 
 
6. Број на деловниот субјект – 6311792 
 
7. Единствен даночен број – 4030008015431 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидро 
електроцентрала, во обем согласно техничките карак-
теристики на производниот капацитет. 

 
9.   Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидро електроцентрала МХЕ „Бања-
нска“ со реф. бр. 115 на КП бр. 1/2, КП бр. 1/3, КП бр. 
82/2, КП бр. 85/2,  КП бр. 2153/8, КП бр. 2155/2, КП бр. 
30/5, КП бр. 2153/7, КП бр. 2154, КО Бањани  и КП бр. 
1/2 КО Мирковци општина Чучер Сандево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-
рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-
трична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на елек-
трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 
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6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

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

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

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БАЊАН-

СКА,  реф. бр. 115 
 
- број на производни единици (агрегати):.........еден  
- проценет животен век............................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
· тип Пелтон вертикална 
· производител ......................................... VABTECH  
· нето пад ..................................................95,7 m 
· номинален проток...................................0.35 m

3
/s 

· број на вртежи.......................................  750 min
-1

 
· максимална моќност...............................294 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
· тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
· вратило хоризонтално 
· работен напон 0,4 kV  
· фреквенција 50 Hz    
· производител:......MareliMotori, MJT 400 MA8 V10 
· номинална привидна моќност................326 kVA 
· номинална активна моќност........................294 kW   
· број на вртежи........................................750 min

-1
 

· cosφ………………………………………...0.9 
· ниво на заштита.....................................IP23 
· класа на изолација................................F 
 
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот: 
· тип .........................................................трофазен сув 
· производител:..................  Макител Дооел Охрид  
· преносен однос.............................10(20)/0.4 kV / kV 
· моќност..................................................400 kVA 
· фреквенција..........................................50 Hz   
· напон на краток спој.............................6% 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
3423. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за 
државната статистика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 
192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 
 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република 

Македонија во периодот јануари - ноември 2017 
година, во однос на просечните цени на мало во 2016 
година, изнесува 3.0%. 

  
 в.д. Директор, 
 Апостол Симовски, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 180                                                                                  11 декември 2017 
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