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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2006. 

Врз основа на член 27 став (1) алинеја 9 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И 

КОРИСТЕЊЕ НА НАЛОГОТ ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛО СО ПРОБНА 

ПРЕНОСЛИВА МЕТАЛНА ТАБЛИЦА, КАКО И ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ  НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НИВНО  ИЗДАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на налогот за пробно возење, начинот на издава-

ње и користење на налогот за пробно возење и користење на возило со пробна пренослива метална таблица, 

како и формата и начинот на водење на евиденција за нивно издавање. 
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Член 2 

(1) Налогот за пробно возење се печати на хартија 

со бела боја во А5 формат. 

(2) Налогот од ставот (1) на овој член е дводелен и 

содржи:  

- реден број;  

- име, презиме и потпис на возачот што го управува 

возилото; 

- регистарски број на пробна пренослива метална 

таблица; 

- сериски број на налогот за пробно возење; 

- сериски број на возачка дозвола на возачот;  

- орган кој ја издал возачката дозвола; 

- вид, марка, тип на возило;  

- број на шасија на возилото; 

- релација на користење на возилото;  

- број на полиса за извршено задолжително осигу-

рување; 

- осигурителна компанија од која е издадена;  

- датум и време на издавање на налогот за пробно 

возење,  

- датум и време на важност на налогот за пробно 

возење;  

- забелешка; 

-  потпис на службено лице во правното лице и 

- место за печат. 

 (3) При пополнување од страна на службеното ли-

це во правното лице кое врши производство и/или 

пушта возила на пазар едниот дел од налогот за пробно 

возење останува во евиденцијата во правното лице, а 

другиот дел од налогот се дава на возачот што го упра-

вува возилото. 

(4) Образецот на налогот од ставот (1) на овој 

член, е даден во Прилог и е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

Службено лице во правното лице, на барање на во-

зачот што го управува возилото му издава целосно по-

полнет налог за пробно возење, пробна пренослива ме-

тална таблица и возило во исправна состојба, комплет-

но технички опремено. 

 

Член 4 

(1) Возачот од членот 3 од овој правилник го корис-

ти возилото одговорно, совесно и исклучиво за движе-

ње до определеното место, датумот и во времето наве-

дени во налогот за пробно возење.   

(2) Веднаш по завршување на користењето на вози-

лото, возачот од ставот (1) на овој член, во утврдениот 

временски рок го враќа возилото во правното лице во 

истата состојба во која го земал, заедно со налогот за 

пробно возење и пробната пренослива метална таб-

лица. 

(3) Возачот кој го одвезол возилото на местото на-

ведено во налогот, налогот за пробното возење и проб-

ната пренослива метална таблица ги враќа во правното 

лице кое ги издало. 

 

Член 5 

За издадените налози за пробно возење и пробни 

преносливи метални таблици се води евиденција во 

писмена форма,  во вид на регистар, кој се печати на 

хартија со бела боја во А3 формат, со впишување на 

бројот на издадени налози за пробно возење и пробни 

преносливи метални таблици на конкретно правно ли-

це кое врши производство и/или пушта возила на па-

зар. 

 

Член 6 

Во случај на престанок или промена на дејноста, 

правното лице од членот 2 од овој правилник, ги 

враќа налозите за пробно возење и пробните метал-

ни преносливи таблици во Министерството за внат-

решни работи. 

        

Член 7 

 Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на патниот налог за користење на возило со проб-

ни преносливи метални таблици и формата и содржи-

ната на регистарот за издадени потврди за пробно возе-

ње и пробни таблици („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 159/16). 

 

Член 8 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.3-47430/1 Министер 

9 јуни 2020 година за внатрешни работи, 

Скопје Наќе Чулев, с.р. 
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2007. 

Врз основа на член 10 став (6) од Законот за нееви-

дентирани лица во матична книга на родените („Служ-

бен весник на Република Северна Македонија бр. 

42/20), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ИЗДАВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОНАТА ИС-

ПРАВА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНА 

ИСПРАВА НА ЛИЦЕ ЗАПИШАНО ВО ПОСЕБНАТА 

МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на идентификационата ис-

права (во натамошниот текст: исправата) и за формата 

и содржината на барањето за издавање идентификаци-

она исправа на лицето запишано во посебната матична 

книга на родени. 

 

Член 2 

(1) Исправата се издава врз основа на лично подне-

сено барање од страна на лицето запишано во посебна-

та матична книга на родени  (во натамошниот текст: 

барањето). 

(2) Барањето се поднесува на образец во А4 формат 

на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог број 1, 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) При приемот на барањето, од страна на службе-

ното лице се утврдува идентитетот на подносителот на 

барањето врз основа на доставен извод од посебната 

матична книга на родени од Управата за водење на ма-

тични книги, како и се проверува дали барањето е 

уредно пополнето и дали кон барањето е приложена 

потребната документација согласно закон. 

(2) Во случај кога не е поднесена целокупната доку-

ментација потребна за издавање на исправата, подноси-

телот на барањето се известува  во период од 15 дена 

да ја комплетира потребната документација. 

Член 4 

(1) При поднесување на барањето, подносителот на 

барањето приложува две фотографии со димензии 

2,5см x 3,5 см, кои се идентични и одговараат на изгле-

дот на подносителот на барањето.  

(2) Подносителот на барањето од ставот (1) на овој 

член, согласно ICAO стандардот се фотографира од ли-

це (анфас), со неутрален и јасен израз и без било каква 

покривка на лицето, на обична позадина со светла боја 

без присуство на други лица или предмети.  

(3) Доколку лицето носи очила, истите не може да 

ги покриваат очите и да покажуваат  одблесок на свет-

лината. 

(4) При фотографирањето лицето не треба да биде 

со покривка на главата (капа, шамија и сл.), освен во 

одредени случаи, поради религиозни, медицински или 

културни причини. 

 

Член 5 

Исправата се печати на дводелен образецот на хар-

тија во сина боја,  со правоаголна форма чии димензии 

кога ќе се развие изнесуваат 140мм x 110 мм, а кога ќе 

се превитка 70мм x 110 мм, кој е даден во Прилог бр.2 

и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

(1) На лицето кoe ја изгубилo, оштетило или му 

дотраела исправата на негово барање му се издава дуп-

ликат исправа. 

(2) Кон барањето за издавање на дупликат исправа 

се приложуваат документацијата согласно член 3 од 

овој правилник, како и писмена изјава од лицето кое го 

поднесува барањето во која се наведува времето и мес-

тото на губењето на исправата. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-47901/1 Министер 

10 јуни 2020 година за внатрешни работи, 

Скопје Наќе Чулев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2008. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ОГЛАСОТ, ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПОНИШТУ-

ВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ  

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на огласот, известување-

то за поништување на постапката и образецот на еви-

денцијата на постапките со барање за прибирање на по-

нуди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

161/09).  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-126/4  

9 јуни 2020 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 

__________ 

2009. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА ОГЛАСОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ  

КВАЛИФИКАЦИСКИ СИСТЕМ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на огласот 

за воспоставување квалификациски систем („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 91/12).  

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-128/4  

9 јуни 2020 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 

__________ 

2010. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ОДНОС-

НО ПОНУДУВАЧИТЕ ЗА ОДЛУКИТЕ ВО ВРСКА 

СО ИЗВРШЕНАТА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, ДО-

ДЕЛУВАЊЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НА-

БАВКА, СКЛУЧУВАЊЕТО НА РАМКОВНАТА 

СПОГОДБА ИЛИ ПОНИШТУВАЊЕТО НА ПО-

СТАПКАТА ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ  НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за формата и содржината на известувањето на кан-

дидатите односно понудувачите за одлуките во врска 

со извршената претквалификација, доделувањето на 

договорот за јавна набавка, склучувањето на рамковна-

та спогодба или поништувањето на постапката за доде-

лување на договорот („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 84/12 и 170/14).  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-740/3  

9 јуни 2020 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 
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2011. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ми-

нистерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ТЕНДЕРСКАТА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за содржината на тендерската документација 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/08 

и 162/14).  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-741/3  

9 јуни 2020 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Нина Ангеловска, с.р. 

  

АД МЕПСО 

2012. 

Врз основа на член 385 став (1) и (2) и член 418 од 

Законот за трговските друштва („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 

87/08, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 

187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 

61/16, 64/18, 120/18), Министерството за транспорт и 

врски во својство на единствен акционер, на вонредна 

седница на Собрание на акционери, одржана на ден 

11.6.2020 година ја донесе следната 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-

ТУТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕ-

НОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРА-

ВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во член 6 став 1 по зборовите “71.20 Техничко ис-

питување и анализа” се додаваат  зборовите “61.10-деј-

ности на жичани телекомуникации; 61.90-други теле-

комуникациски дејности; 62.09-останати услуги во 

врска со информатичката теxнологија и компјутерите”. 

Во член 6 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 

„Друштвото врши и други дејности: Општа клаузула за 

бизнис“. 

 

Член 2 

Се овластува Надзорниот Одбор на Операторот на 

електропреносниот систем на Република Северна Ма-

кедонија, Акционерско друштво за пренос на електрич-

на енергија и управување со електроенергетскиот сис-

тем, во државна сопственост Скопје да подготви пре-

чистен текст на Статутот на Операторот на електропре-

носниот систем на Република Северна Македонија, Ак-

ционерско друштво за пренос на електрична енергија и 

управување со електроенергетскиот систем, во држав-

на сопственост Скопје. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното 

објавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

Бр. 02-4078/1 Министер 

11 јуни 2020 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

2013. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО  

ОД РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА 
 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
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сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Северна Македонија по потекло од 

Република Романија („Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 55/20).  

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-737/2 Агенција за храна 

10 јуни 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 
2014. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), ди-

ректорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА 

БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПО ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ  

ДРЖАВИ 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на Њукастелска болест во Републи-

ка Северна Македонија по потекло од Соединетите 

Американски Држави („Службен  весник  на  Републи-

ка  Македонија“  бр.  189/18 и „Службен весник на Ре-

публика  Северна  Македонија“  бр.  117/19 и 242/19).  

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1511/1 Агенција за храна 

10 јуни 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

2015. 

Врз основа на член 11 став (7), член 12 став (3), 

член 13 став (7) и член 19 став (4) од Законот за иден-

тификација и регистрација на животните („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 27/14, 

149/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-

НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И  

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПЧЕЛИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за иденти-

фикација и регистрација на пчелите („Службен весник 

на Република МАКЕДОНИЈА бр. 4/14) во членот 4 во 

ставот (5) по зборовите „1-ви април“ се додаваат зборо-

вите „но не подоцна од 1-ви јули“.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1453/3 Агенција за храна и ветеринарство 

11 јуни 2020 година Директор, 

Скопје Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

2016. 

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 

154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА 

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

ВО 2020 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Годишната наредба за здравствена заштита на 

животните во 2020 година („Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 47/20), во членот 9 по 

ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
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„Мерките од став 1 на овој член и идентификација-

та и регистрацијата на одгледувалиштата и животните 

заради здравствена заштита на животните, на сите од-

гледувалишта во населените места, ги извршуваат ве-

теринарните друштва на кои овие населени места им се 

распределени со јавниот повик објавен согласно член 

40 од Законот за ветеринарно здравство, освен на од-

гледувалиштата кои имаат договор со друго ветеринар-

но друштво. За извршување на мерките, се плаќа надо-

месток определен согласно Одлуката за висината на 

надоместоците за спроведување на активности од јавен 

интерес од областа на здравствена заштита на живот-

ните и Одлуката за висината на надоместоците за спро-

ведување на системот за идентификација и регистраци-

ја на животните и висината на надоместокот за допол-

нителни официјални контроли.“ 

Ставовите2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 

 

Член 2 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1325/4 Агенција за храна 

4 јуни 2020 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2017. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика* („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и 

член 8 од Правилникот за формирање на највисоки ма-

лопродажни цени на одделни нафтени деривати и гори-

ва за транспорт („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 15.6.2020 

година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 
 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 
   59,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС – 98 
   61,50 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
   51,00 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
   40,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     24,886 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени во став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазу-

тот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на 

мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на голе-

мо со нафтени деривати и горива за транспорт во зем-

јата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно со овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, коишто изнесуваат: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 18,332 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС – 98 
 20,067 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 18,426 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 18,116 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   17,700 (денари/килограм) 
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Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1 од оваа oдлука, содржан е  надоместок за тро-

шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој-

што за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,680 денари/ли-

тар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,640 денари/ли-

тар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,593 де-

нари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 

5,556 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надо-

местокот е во износ од 2,500 денар/килограм. 

 

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од 0,75 де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 

 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за фи-

нансирање на активностите во областа на животната 

средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-

конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-

врдени со овој закон: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати што 

согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-

ниците при увоз и/или производство на нафтени дери-

вати: 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

 Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат об-

врзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС -  95  
 24,692 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС - 98 
 24,692 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 18,121 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

 Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 
 9,136 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 

16.06.2020 година и истата ќе се објави во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ и на веб-

страницата на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-1403/1  

15 јуни 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2018. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за ут-

врдување на цени на водните услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од 

Правилникот за начинот и постапката за утврдување на 

тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за вод-

на услуга („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на 

тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснаб-

дување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 

2023 година, на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино бр.03-

207/1 од 15 мај 2020 година, заведено во архивата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија под УП1 бр. УП1 

бр.08-57/20 од 19 мај 2020 година, Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2020 

година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ 

СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ 

НА ЈКП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода 

за пиење или водоснабдување и тоа: 

• за 2021 година во износ од 25,50 ден/m³; 

• за 2022 година во износ од 25,67 ден/m³; 

• за 2023 година во износ од 25,89 ден/m³. 

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 1,73%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува 1,51%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува 1,45%. 

3. Се утврдува минималната и максималната про-

сечна тарифа согласно минималниот и максималниот 

опсег од точка 2 на ова решение: 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 25,06 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 25,94 ден/m³; 

• за 2022 година: 

- минимална просечна тарифа 25,28 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 26,06 ден/m³; 

• за 2023 година: 

- минимална просечна тарифа 25,52 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 26,27 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување важи за регулиран период 

2021-2023 година. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 го-

дина. 

  

УП1 бр. 08-57/20  

11 јуни 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

2019. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврду-

вање на цени на водните услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од 

Правилникот за начинот и постапката за утврдување на 

тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за вод-

на услуга („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на 

тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни 

води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 

2023 година, на ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино бр.03-

207/1 од 15.5.2020 година, заведено во архивата на Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија под УП1 бр. УП1 

бр.08-58/20 од 19.5.2020 година, Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија на седницата одржана на 11 јуни 2020 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И 

ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА 

ЈКП КОМУНАЛЕЦ НЕГОТИНО ЗА РЕГУЛИРАН 

ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА 

 

1. На ЈКП КОМУНАЛЕЦ Неготино му се утврдува 

просечна тарифа за водната услуга собирање и одведу-

вање на урбани отпадни води и тоа: 

• за 2021 година во износ од 9,02 ден/m³; 

• за 2022 година во износ од 9,08 ден/m³; 

• за 2023 година во износ од 9,15 ден/m³. 

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата: 

• минималниот и максималниот опсег за 2021 годи-

на изнесува 15,41%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2022 годи-

на изнесува 14,99%; 

• минималниот и максималниот опсег за 2023 годи-

на изнесува 14,59%. 

3. Се утврдува минималната и максималната просеч-

на тарифа согласно минималниот и максималниот оп-

сег од точка 2 на ова решение: 

• за 2021 година: 

- минимална просечна тарифа 7,63 ден/m³;  

- максимална просечна тарифа 10,41 ден/m³; 

• за 2022 година: 

- минимална просечна тарифа 7,72 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 10,44 ден/m³; 
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• за 2023 година: 

- минимална просечна тарифа 7,81 ден/m³; 

- максимална просечна тарифа 10,48 ден/m³. 

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точ-

ка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот 

за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно 

кои се пресметува минималниот и максималниот опсег 

на висината на тарифата за водната услуга.  

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на 

урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-

2023 година. 

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

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ и на веб страницата на Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2021 го-

дина. 

  

УП1 бр. 08-58/20  

11 јуни 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2020. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 1 од 

Законот за енергетика* („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/2019) и   член 23 

став (1) точка 1) од Статутот на Регулаторна комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и 

бр.01-374/6 од 19 март 2019 година,  Регулаторната ко-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

верна Македонија на седница одржана на 11 јуни 2020 

година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ И ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЗА СНАБДУВАЧИ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ 
 

Член 1 

Со овој правилник престануваат да важат Правил-

никот за цени на електрична енергија на тарифни пот-

рошувачи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и Правилникот за цени 

на електрична енергија за снабдувачи во краен случај 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

97/12). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страната на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

Бр. 01-1380/1  

11 јуни 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2021. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Северна Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 

33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 

97/10, 11/12, 145/12, 170/13,139/14 и 147/15 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19),  

Министерството за труд и социјална политика  

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2020 година, во однос на месец април 2020 година, е 

повисока за 0,4 %.      

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2020 

година, во однос на месец април 2020 година, за рабо-

тодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на 

платите во Република Северна Македонија, изнесува 

0,2 %. 

 

Бр. 08 – 3720/1  

9 јуни 2020 година Заменик министер, 

Скопје Ѓонул Бајрактар, с.р. 
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