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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

1919. 

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

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат 

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ  

ЗАКОНИК 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Кривичниот законик, што Собранието на Репуб-

лика Македонија го донесе на седницата одржана на 28 

јули 2017 година.  

 

Бр. 08-2377/1   Претседател 

28 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 
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 Огласен дел....................................... 1-44 

 

                 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 

Член 1 

Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 

43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 

139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 

166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 

160/14, 199/14, 196/15 и 226/15), во член 277 по ставот 

(1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Со казната од ставот (1) на овој член ќе се каз-

ни и тој што неовластено нуди, рекламира, продава, 

овозможува на друг продажба или посредува во про-

дажба на билети за јавни спортски натпревари, јавни 

културни или друг вид јавни манифестации.“. 

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „став 

(1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“. 

По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став 

(5), кој гласи: 

„(5) Обидот за делото од ставот (2) на овој член е 

казнив.“. 

Ставот (4) станува став (6). 

 

Член 2 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
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L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT 

PENAL 

 

Neni 1 

Në Kodin penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë", numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 

19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 

114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 

82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14,  

199/14, 196/15 dhe 226/15), në nenin 277 pas paragrafit 

(1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 

"(2) Me dënimin nga paragrafi (1) i këtij neni do të 

dënohet edhe ai i cili në mënyrë të paautorizuar ofron, 

reklamon, shet, i mundëson tjetrit shitjen ose 

ndërmjetësimin gjatë shitjes së biletave për gara sportive 

publike, manifestime publike kulturore ose lloje të tjera të 

manifestimeve publike.". 

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: 

"paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe 

(2)". 

Pas paragrafit (3) i cili  bëhet paragraf (4) shtohet 

paragraf i ri (5), si vijon: 

"(5) Përpjekja për veprën nga paragrafi (2) i këtij neni 

dënohet.". 

Paragrafi (4) bëhet paragraf (6). 

 

Neni 2 

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

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1920. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-

вобранителство („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката 

за определување на бројот на државните правобраните-

ли во Државното правобранителство на Република Ма-

кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.3/2008), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 25 јули 2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ПО ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО 

ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈАТА  НА  

СКОПЈЕ И КУМАНОВО 

 

1. Се огласува именување по еден државен правоб-

ранител во Државното правобранителство на Републи-

ка Македонија за подрачјата на Скопје и Куманово.  

2. За државен правобранител во Државното правоб-

ранителство на Република Македонија за подрачјето на 

Скопје и Куманово, може да биде именувано лице кое 

ги исполнува следниве услови: да е државјанин на Ре-

публика Македонија, да е дипломиран правник со ра-

ботно искуство на правни работи најмалку пет години 

по положен правосуден испит и да ужива углед за 

вршење на функцијата. 

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполну-

ваат условите предвидени во член 20 од Законот за 

државното правобранителство пријавата со потреб-

ните документи во оригинал или копија заверена на 

нотар, да ги поднесат до архивата на Владата на Ре-

публика Македонија,  или по пошта на адреса: Влада 

на Република Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000 

Скопје со назнака: „За Оглас за именување по еден 

државен правобранител во Државното правобрани-

телство на Република Македонија за подрачјата на 

Скопје и Куманово“, во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и во дневните весници „Сло-

боден печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 

Република Македонија“ и во дневните весници „Сло-

боден печат“, „Нова Македонија“ и „Коха“. 

 

Бр. 24-4139/1 Претседател на Владата 

25 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1921. 

Врз основа на членовите 44-ѓ став (3) и 103 од Законот за основното образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), министерот за образование и наука,  донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕДАГОШКАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА 

НИВНОТО ВОДЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на педагошката документација и евиденција во основното учи-

лиште, како и начинот на нивното водење  („Службен весник на Република Македонија“ бр.  224/16) во член 

2 став 1 во алинејата 6 зборовите: „и додаток на свидетелство“ се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „и додатокот на свидетелство“ се бришат. 

 

Член 2 

Во член 3 во ставот 1 зборовите: „издаден додаток на свидетелство,“ и „издаден втор примерок на додаток 

на свидетелство,“ се бришат.  

 

Член 3 

Членот 18 се брише.  

 

Член 4 

Образецот број 1 се заменува со нов Образец број 1 кој е даден во прилог и е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 5 

Образецот број 16 се брише. 

 

Член 6 

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

ка Македонија“. 

 

     Бр. 20-9217/1  

25 јули 2017 година Министер, 

            Скопје Рената Дескоска, с.р. 
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1922. 

Врз основа на член 77 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 
и 67/17) и член 21 став 2 од Законот за стручното обра-
зование и обука („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 
41/14, 145/15 и 55/16), министерот за образование и на-
ука донесе  

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, формата и 
содржината на педагошката евиденција и документаци-
ја во средните училишта („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 41/09, 64/09, 147/09, 115/10, 
26/11, 132/12, 182/13 и 207/16) во член 2 став 1 во али-
нејата 18 зборовите: „и додаток на свидетелство“ се 
бришат.  

   
Член 2 

Членот 12-а се брише.   
 

Член 3 
Образецот број 17-а се брише.  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 20-9218/1  

25 јули 2017 година Министер, 
Скопје Рената Дескоска, с.р. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1923. 
Врз основа на член 41 став (2) од Законот за живот-

ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16), министерот за животна средина 
и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 
ИСПУШТАЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧИ (

*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината, методо-
логијата и начинот на водење на Регистарот на испуш-
тање и пренесување на загадувачи (*) („Службен вес-

                            

() Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското 
законодавство. 

ник на Република Македонија“ бр. 27/11) во членот 8 
став (2) во воведната реченица зборовите: „во елек-
тронска“ се заменуваат со зборовите: „електронски 
преку софтвер обезбеден од надлежниот орган“.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр.13-3563/1 Министер за животна средина 

11 јули 2017 година и просторно планирање, 

Скопје Садула Дураки, с.р. 
__________ 

1924. 

Врз основа на член 32 став (12) од Законот за упра-

вување со отпадот (“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 

51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 

192/15, 39/16 и 63/16) и член 4 став (2) од Законот за 

прибавување и размена на докази и податоци по служ-

бена должност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/13), министерот за животна средина и 

просторно планирање донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УС-

ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА СКЛАДИ-

РАЊЕ, ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕРАБОТКА НА ОТ-

ПАД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-

ЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ, ПРОМЕНА 

И ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРА-

БОТКА, ТРЕТМАН И /ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА 

ОТПАД, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за минимални технички услови за 

вршење на дејноста складирање, третман и/или прера-

ботка на отпад, формата и содржината на образецот на 

барањето за добивање, промена и обновување на доз-

вола за преработка, третман и/или за складирање на от-

пад, како и формата и содржината на образецот на доз-

волата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 197/14) во членот 2 во ставот (2) точката 10 се ме-

нува и гласи:  

„локацијата  треба да располага со вага, со минима-

лен капацитет од најмалку 2 тона, за мерење на презе-

мениот отпад од правни и физички лица која треба да 

биде баждарена од страна на сертифицирана компа-

нија.„ 

По точката 13 се додаваат три нови точки 14, 15 и 

16 кои гласат: 

„14. располага со табла за  идентификување на ло-

кацијата со информации (фирма, адреса, тел/факс, број 

на дозвола и работно време); 

15. располага со просторија за вработените - со 

шкафчиња и трпезарија и 

16. располага со противпожарна опрема и инстала-

ции согласно прописите за заштита и спасување.“ 



 Стр. 12 - Бр. 97                                                                                        31 јули 2017 
 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „ Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.13-3565/1 Министер за животна средина 

11 јули 2017 година и просторно планирање, 

Скопје Садула Дураки, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1925. 

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 

врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 

188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 

23/2016) и член 3 од Правилникот за потребната доку-

ментација која се доставува кон барањето за добивање 

на дозволи согласно Законот за супервизија на осигу-

рување („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 103/2012), постапувајќи по барањето за добивање 

дозвола за воведување на нова класа на осигурување во 

работењето на Друштвото за животно осигурување 

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување на седница 

одржана на ден 15.5.2017 година донесе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 

НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класа-

та 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во ин-

вестициони фондови, од групата на осигурување на 

живот, во работењето на Друштвото за животно осигу-

рување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје. 

2. Друштвото за животно осигурување УНИКА 

ЛАЈФ АД Скопје,  пред започнување со работа во кла-

сата на осигурување наведена во точка 1 од ова реше-

ние, е должно да воспостави информациски систем за 

потребите на работењето на друштвото во оваа класа 

на осигурување. 

 3. Друштвото за животно осигурување УНИКА 

ЛАЈФ АД Скопје, пред започнување со работа во кла-

сата на осигурување наведена во точка 1 од ова реше-

ние, е должно писмено да ја извести Агенцијата за су-

первизија на осигурување за воспоставениот информа-

циски систем од точка 2 од ова решение заедно со до-

кументација со опис на воспоставениот систем.   

4. Друштвото за животно осигурување УНИКА 

ЛАЈФ АД Скопје, е должно  да започне со вршење на 

работи на осигурување во рамки на класата на осигуру-

вање наведена во точка 1 од ова решение во рок од 

шест месеци од денот на донесување на  ова решение.   

5. Друштвото за животно осигурување УНИКА 

ЛАЈФ АД Скопје, е должно писмено да ја извести 

Агенцијата за супервизија на осигурување за започну-

вање со работа во рамки на класaтa на осигурување на-

веденa во точка 1 од ова решение, веднаш по започну-

вањето. 

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

вањето. 

 

Бр. УП 19-1-72 Совет на експерти 

15 мај 2017 година Претседател, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 

__________ 

1926. 

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, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 

43/2014, 112/2014  153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 

2 од Правилникот за потребната документација за до-

бивање на дозвола за вршење на осигурително брокер-

ски работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 35/2017), одлучувајќи по барањето на Друш-

твото за технички испитувања и анализи Центар за во-

зила ЦВС 2009 Струга ДООЕЛ, Струга за добивање 

дозвола за вршење осигурително брокерски работи на 

Осигурително брокерското друштво АУРОН БРОКЕР 

АД, Струга, Советот на експерти на Агенцијата за су-

первизија на осигурување на седница одржана на ден 

19.6.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ-

РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на Осигурително брокерското 

друштво АУРОН БРОКЕР АД, Струга, со седиште на 

ул.  „Индустриска“ бр. 4 - Босна/Путеви, Струга, при 

што како основач се јавува Друштвото за технички ис-

питувања и анализи Центар за возила ЦВС 2009 Струга 

ДООЕЛ, Струга, со седиште на ул. „Индустриска“ бб- 

Босна/Путеви, Струга.  

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително бро-

керски работи. 

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-

рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-

гура 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), вед-
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наш по уписот на друштвото во Централниот регистар 

на Република Македонија,  за што е должно да ја  из-

вести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок 

од 5 (пет) работни дена од  денот на склучување на до-

говорот за осигурување. 

4.  Осигурително брокерското друштво од точка 1 

од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски 

работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-

телни брокери, веднаш по уписот во Централниот ре-

гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 

извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 

рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 

работниците во Агенцијата за вработување на Републи-

ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија на Осигурително брокерското друштво од 

точка 1 на ова Решение,  да се изврши по приложен до-

каз за уплатени парични средства во износ од 50.000 

ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвред-

ност на име на основачки капитал на друштвото, на 

сметка кај носител на платен промет во Република Ма-

кедонија. 

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија 

на осигурување да достави потпишана и  заверена ко-

пија од Статутот и останатите акти на осигурително 

брокерското друштво како и документацијата врз осно-

ва на која може да се констатира дека осигурително 

брокерското друштво е кадровски, технички и органи-

зационо оспособено за вршење на работите предвидени 

со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена од  де-

нот на усвојување на истите.  

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и истото ќе се запише во ре-

гистарот на осигурително брокерски друштва што го 

води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

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

вањето. 
 

Бр. УП 19-1-117 Совет на експерти 

19 јуни 2017 година Претседател, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 

__________ 

1927. 

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, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 

43/2014, 112/2014  153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 

2 став (3) од Правилникот за потребната документација 

за добивање на дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 35/2017), одлучувајќи по барањето на ли-

цата Јана Гарванлиева и Симона Стојановска од Скопје 

за добивање дозвола за вршење осигурително брокер-

ски работи на Осигурителното брокерско друштво РИ-

ЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје, Советот на ек-

сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување на 

седница одржана на ден 19.6.2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ-

РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 

 1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на Осигурително брокерското 

друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје, со се-

диште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1, ламела 3, стан 28, 

Скопје, при што како основачи се јавуваат лицата Јана 

Гарванлиева, со адреса на живеење на ул. „Осло“ бр. 

22б, Скопје и Симона Стојановска со адреса на живее-

ње на ул. „Мирче Ацев“ бр. 5/3-24, Скопје.  

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително бро-

керски работи. 

 3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-

рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-

гура 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), вед-

наш по уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија,  за што е должно да ја  извести Агенцијата 

за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работ-

ни дена од  денот на склучување на договорот за осигу-

рување. 

 4.  Осигурително брокерското друштво од точка 1 

од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски 

работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-

телни брокери, веднаш по уписот во Централниот ре-

гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 

извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 

рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 

работниците во Агенцијата за вработување на Републи-

ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот регистар на Република 

Македонија на Осигурително брокерското друштво од 

точка 1 на ова Решение  да се изврши по приложен до-

каз за уплатени парични средства во износ од 50.000 

ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвред-

ност на име на основачки капитал на Друштвото на 

сметка кај носител на платен промет во Република Ма-

кедонија. 

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија 

на осигурување да достави потпишана и  заверена ко-

пија од Статутот и останатите акти на осигурително 

брокерското друштво како и документацијата врз осно-

ва на која може да се констатира дека осигурително 

брокерското друштво е кадровски, технички и органи-

зационо оспособено за вршење на работите предвидени 

со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена од  де-

нот на усвојување на истите.  
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7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и истото ќе се запише во ре-

гистарот на осигурителнo брокерски друштва што го 

води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

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

вањето. 

 

Бр. УП 19-1-136 Совет на експерти 

19 јуни 2017 година Претседател, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 

__________ 

1928. 

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 

врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 

188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и 

член 3 од Правилникот за потребната документација 

која се доставува кон барањето за добивање на дозволи 

согласно Законот за супервизија на осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/2012 и 35/2017) постапувајќи по барањето за доби-

вање дозвола за воведување на нова класа на осигуру-

вање во работењето на Акционерското друштво за оси-

гурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – 

Виена Иншуренс Груп, Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување  на седница 

одржана на ден 7.7.2017 година донесе 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 

НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класа-

та 2 – Здравствено осигурување од групата на неживот-

но осигурување, во работењето на Акционерското 

друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДО-

НИЈА  Скопје – Виена Иншуренс Груп, со седиште на 

ул. „11-ти Октомври“ бр.25, 1000 Скопје. 

2. Друштвото за осигурување од точка 1 од ова ре-

шение е должно  да започне со вршење на работи на 

осигурување во рамки на класата на осигурување наве-

дена во точка 1) од ова решение во рок од шест месеци 

од денот на донесување на  ова решение.   

3. Друштвото за осигурување од точка 1 од ова ре-

шение е должно писмено да ја извести Агенцијата за 

супервизија на осигурување за започнување со работа 

во рамки на класaта на осигурување наведена во точка 

1 од ова решение, веднаш по започнувањето. 

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

вањето. 

 

Бр. УП 19-1-146 Совет на експерти 

7 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 

1929. 

Врз основа на членовите 202 и 217 а во врска со 

член 134-д став (3) точка 2) од Законот за супервизија 

на осигурување („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 

43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), одлучувајќи по 

службена должност за одземање на дозволата за врше-

ње работи на застапување во осигурување на Друштво-

то за застапување во осигурување ИБО Иншуренс АД 

Куманово, Советот на експерти на Агенцијата за су-

первизија на осигурување на седница одржана на ден 

14.7.2017 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РА-

БОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење работи на зас-

тапување во осигурување на Друштвото за застапување 

во осигурување ИБО Иншуренс АД Куманово, запиша-

но во Централниот регистар на Република Македонија 

со ЕМБС 7063431, издадена со Решение за издавање на 

дозвола за вршење на работи на застапување во осигу-

рување на Друштвото за застапување во осигурување 

ИБО Иншуренс АД Куманово бр. УП 19-1-375 од 

4.8.2015 година, донесено од Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување на седница 

одржана на ден 4.8.2015 година.  

2. Дозволата за вршење работи на застапување во 

осигурување на Друштвото за застапување во осигуру-

вање ИБО Иншуренс АД Куманово се одзема поради 

тоа што Друштвото за застапување во осигурување 

ИБО Иншуренс АД Куманово повеќе не ги исполнува 

условите предвидени во членот 134-е ставови (1) и (7) 

од Законот за супервизија на осигурување.  

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

 

Бр. УП 19-5-165 Совет на експерти 

14 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1930. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14,151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 26 од Правилникот 

за цени на топлинска енергија и системски услуги 

(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 

112/16), постапувајќи по Барањето за утврдување на 

регулиран максимален приход, регулирана просечна 

цена за производство, дистрибуција и снабдување со 

топлинска енергија и тарифни ставови за 2017 година, 

УП1 бр.08-66/17 од 12.05.2017 година, на АД ЕЛЕК-

ТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница 

ЕНЕРГЕТИКА Скопје, на седницата одржана на 31 ју-

ли 2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИ-

ФНИ СТАВОВИ ЗА 2017 ГОДИНА НА АД ЕЛЕК-

ТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА  

ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ 

 

1. Регулираниот максимален приход за производ-

ство, дистрибуција и снабдување со топлинска енерги-

ја за 2017 година, што ја испорачува АД ЕЛЕКТРАНИ 

НА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИ-

КА Скопје на потрошувачите приклучени на дистрибу-

тивната мрежа се определува да изнесува 158.472.673 

денари за испорачани 48.185.600 kWh топлинска енер-

гија.  

2. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-

дажба на топлинска енергија за греење на потрошува-

чите на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје – 

Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 01.08.2017 го-

дина: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-66/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

1931. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ 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 

19 од Правилникот за начинот и условите за определу-

вање на регулиран максимален приход и регулирани 

просечни тарифи за пренос на електрична енергија, ор-

ганизирање и управување со пазарот на електрична 

енергија и дистрибуција на електрична енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.21/11, 

168/11 и 135/12), како и врз основа на Тарифниот сис-

тем за дистрибуција на електрична енергија за потро-

шувачите приклучени на дистрибутивниот систем во 

сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 27/12 и 113/14), поста-

пувајќи по Барањето за одобрување на регулиран мак-

симален приход и тарифи за вршење на регулирана 

енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-

ја за 2017 година на Акционерско друштво за произ-

водство на електрична енергија Електрани на Македо-

нија, во државна сопственост, Скопје, подружница 

Енергетика (во натамошниот текст: АД ЕЛЕМ - 

Скопје, подружница Енергетика) УП1 бр.08-67/17 од 

15.5.2017 година, на седницата одржана на 31.7.2017 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИ-

ФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕН-

ТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТ-

СКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ, ПОД-

РУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА  ЗА  2017 ГОДИНА 

 

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, 

за 2017 година, се одобрува регулираниот максимален 

приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 

дејност дистрибуција на електрична енергија да изне-

сува 69.765.008денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција 

на електрична енергија за 2017 година се утврдува да 

изнесува 0,3332 ден/kWh за планирана испорака на 

209.409.808 kWh електрична енергија за потрошувачи-

те приклучени на дистрибутивниот систем. 

3. Во согласност со регулираниот максимален при-

ход (MAR) за вршење на регулираната енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија утврден со 

точка 1 од оваа Одлука, и тарифите за пресметковни еле-

менти за пренос на електрична енергија за 2017 година  
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утврдени со Одлуката за одобрување на регулиран мак-

симален приход, просечна тарифа и тарифи за пресмет-

ковни елементи за вршење на регулираната енергетска 

дејност пренос на електрична енергија на Операторот на 

електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО 

за 2017 година, тарифите за пресметковните елементи за 

категориите на потрошувачи, врз основа на кои АД 

ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, како вршител 

на енергетската дејност дистрибуција на електрична 

енергија, им го фактурира надоместокот за користење 

на дистрибутивниот систем, изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-67/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

1932. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ 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) и 

член 15 од Правилникот за цени на електрична енерги-

ја за снабдување во краен случај („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 97/12), како и врз основа на 

Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 

на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот 

систем во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.113/14 и 

177/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на 

регулиран максимален приход, просечна цена како и 

цени за пресметковни елементи за вршење на регули-

рана енергетска дејност снабдување во краен случај со 

електрична енергија за 2017 година на Акционерско 

друштво за производство на  електрична енергија Елек-

трани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, 

подружница Енергетика (во натамошниот текст: АД 

ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика) УП1 бр.08-

68/17 од 15.5.2017 година, на седницата одржана на 

31.7.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА, КАКО И ЦЕНИ 

ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ, 

ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА  2017 ГОДИНА 

 

1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, 

за 2017 година, се одобрува регулираниот максимален 

приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 

дејност снабдување во краен случај со електрична 

енергија да изнесува 22.991.263 денари, за испорачани 

4.039.431 kWh електрична енергија. 

2. Просечната продажна цена на електрична енерги-

ја по која АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика, 

ги снабдува потрошувачите за 2017 година од: 

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV 

и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 4,9503 

денари за kWh електрична енергија, и 

- категоријата на потрошувачи приклучени на 0,4 

kV напонско ниво се утврдува да изнесува 5,8940 дена-

ри за kWh електрична енергија. 
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3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Од-

лука, цените на пресметковните елементи врз основа 

на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната елек-

трична енергија, се утврдуваат да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-68/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1933. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 

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) и член 26 од Правилни-

кот за цени на топлинска енергија и системски услуги 

(„Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 

112/16), постапувајќи по Барањето за одобрување на 

регулиран максимален приход и цена за 2017 година 

бр. УП1 Бр.08-74/17 од 30.05.2017 година, на ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје, на седницата одржана на 31 јули 2017 година, 

донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-

СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА 

СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕР-

ВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОП-

ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2017 ГОДИНА НА ПРО-

ИЗВОДСТВО  НА  ТОПЛИНА  БАЛКАН  ЕНЕРЏИ  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

1. Регулираниот максимален приход за вршење на 

регулираната дејност производство на топлинска енер-

гија за 2017 година за Друштвото за производство на 

топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје се утврдува да из-

несува 818.013.281 денари за произведена количина на 

топлинска енергија од 413.014.613 kWh. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тари-

фниот систем за продажба на топлинска енергија 

(„Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14,127/15 и 139/16), 

се утврдуваат месечниот надоместок за системски ус-

луги и системска резерва и тарифниот став за произ-

водство на топлинска енергија на ниво на регулиран 

производител за 2017 година: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-74/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1934. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22,  точка 4 од Законот 

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) и член 26 од Правилникот 

за цени на топлинска енергија и системски услуги 

(„Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 

112/16), постапувајќи по Барање за одобрување на Ре-

гулиран максимален приход и цена за снабдување со 

топлинска енергија на СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр.08-75/17 од 

31.05.2017 година, на седницата одржана на  31 јули 

2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА  ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-

ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2017 ГОДИНА 

НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕР-

ЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален 

приход од 1.440.686.003 денари за 2017 година за испо-

рачана количина на топлинска енергија од 486.303.059 

kWh.  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-

линска енергија, системски услуги и за услуга дистри-

буција на топлинска енергија изнесува 1.271.428.769 

денари, за набавени 486.303.059 kWh на излез од дис-

трибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален при-

ход за услугата снабдување со топлинска енергија из-

несува 169.257.234 денари за испорачани количини на 

топлинска енергија од 486.303.059 kWh, на ниво на 

мерно место. 

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 

систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 

на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16), се одобрува-

ат следните тарифни ставови за снабдување со топлин-

ска енергија за греење на ниво на мерно место:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август 2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-75/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1935. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 

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) и член 26 од Правилникот 

за цени на топлинска енергија и системски услуги 

(„Службен весник на РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 

112/16), постапувајќи по Барањето за определување на 

максимален приход и цена за 2017 година на ДИСТРИ-

БУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 

Скопје УП1 бр.08-76/17 од 31.05.2017 година, на сед-

ницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИН-

СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-

ВОВИ ЗА  2017 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА  

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран мак-
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симален приход за вршење на регулираната дејност 

дистрибуција на топлинска енергија за 2017 година во 

износ од 1.271.428.769 денари, за испорачана количина 

на топлинска енергија од 486.303.059 kWh.  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-

линска енергија и системски услуги од регулираниот 

производител на топлинска енергија изнесува 

818.013.281 денари, за набавени 413.014.613 kWh на 

влез во дистрибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-

линска енергија од нерегулиран производител на топ-

линска енергија изнесува 223.987.683 денари за набаве-

ни 139.602.500 kWh. 

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален при-

ход за услугата дистрибуција на топлинска енергија из-

несува 229.427.804 денари за дистрибуирана количина 

на топлинска енергија од 486.303.059 kWh до крајните 

потрошувачи. 

5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Тарифни-

от систем за продажба на топлинска енергија („Служ-

бен весник на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16) се 

утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција 

на топлинска енергија за 2017 година на ниво на дис-

трибутер: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август  2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-76/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

1936. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, точка 4 од Законот 

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 26 од Правилникот 

за цени на топлинска енергија и системски услуги 

(„Службен весник на РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 

112/16), постапувајќи по барањето УП1 бр. 08-77/17 од 

30.05.2017 година, на Друштвото за снабдување со па-

реа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје на сед-

ницата одржана на 31 јули 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОД-

СТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВО-

ВИ ЗА 2017 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУ-

ВАЊЕ СО  ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР 

АД - СКОПЈЕ 

 

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 

вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регу-

лиран максимален приход за производство, дистрибу-

ција и снабдување со топлинска енергија за греење за 

2017 година, да изнесува 38.317.119 денари, за произ-

ведена количина на топлинска енергија од 9.947.006 

kWh на ниво на производител и испорачана количина 

на топлинска енергија од 8.753.366 kWh, на ниво на 

мерно место. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови 

за период од 1 август 2017 година се утврдуваат да из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 август  2017 година. 

 

УП1 Бр. 08-77/17  

31 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
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 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
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 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
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