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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

2775. 
Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлу-

ката за организација и делокруг на работа на Кабине-
тот на Претседателот на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИ-
КУВАЊА И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I 
Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат 

претседателот и членовите на Комисијата за одликува-
ња и признанија на Претседателот на Република Маке-
донија.  

 
II 

Комисијата за одликувања и признанија на Претсе-
дателот на Република Македонија се состои од претсе-
дател и 16 (шеснаесет) членови. 

 
III 

За претседател на Комисијата за одликувања и 
признанија на Претседателот на Република Македонија 
се именува: 

- проф.д-р БИЉАНА АНГЕЛОВА. 
За членови на Комисијата се именуваат:  
- академик ТОМЕ БОШЕВСКИ, 
- проф.д-р НИКОЛА СМИЛКОВ, 
- проф.д-р БРАНИСЛАВ САРКАЊАЦ, 
- проф.д-р СЕНА АРИФ, 
- проф.д-р ЗАМИР ДИКА 
- проф.д-р АЛЕКСАНДАР ШИКОЛЕ, 
- проф. д-р ДАЛИБОР ЈОВАНОВСКИ,  
- м-р ЗЛАТКО СТЕФКОВСКИ, 
- м-р ЈОВАН ЈОНОВСКИ, 
- АРТИМ ШАЌИРИ, 
- ИНДИРА КАСТРАТОВИЌ, 
- МИКИ ЈОВАНОВСКИ, 
- ЗЛАТКО КАЛЕНИКОВ, 
- БРАТИСЛАВ ДИМИТРОВ, 
- генерал потполковник ГОРАНЧО КОТЕСКИ и 
- АДРИАНА БЕКИР. 
 

IV 
Со донесувањето на оваа одлука престануваат да 

важат одлуките бр.07-1011 од 06.11.2009 година и 
бр.07-270/1 од 10.02.2012 година. 

 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07- 316/1                          Претседател 

27 јуни 2014 година          на Република Македонија,                       
Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2776. 

Врз основа на член 54–а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 23.06.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА  УСТАНОВА  МУЗЕЈ  НА  МАКЕДОНИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – моторно возило, со следните каракте-
ристики: 

 
Вид: патничко 
Марка: VOLKSWAGEN VENTO CL 1.9 D 
Број на шасија: WVWZZZ1HZPW589042  
Регистарски број: ST–399-RH 
Година на производство: 1993 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Музеј на Македонија - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дирек-
торот на Националната установа Музеј на Македонија 
– Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на 
трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4236/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2777. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 23.06.2014 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ  НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПО-
СТОЕЧКИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Заради обезбедување на подобри и посовремени ин-
фраструктурни услови за остварување на драмската 
дејност на НУ Драмски театар од Скопје, врз основа на 
проектната документација за изградба на објектот и 
Физибилити студијата за оправданост на доделување 
на договор за воспоставување на јавно приватно пар-
тнерство на Министерството за култура бр. 47-1624/95 
од 19.12.2013 година, а во согласност со стратешките 
приоритети и приоритетни цели на Владата на Репуб-
лика Македонија и Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија 2011-2015 година, се утврдува 
потребата од повторно започнување на постапка за до-
делување на договор за воспоставување на јавно при-
ватно партнерство за изградба на нов објект на местото 
на постоечкиот Драмски театар во Скопје. 
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Член 2 
Образложение за оправданоста 

 
 Врз основа на параметрите од физибилити студи-

јата, оправданоста за воспоставување на јавно приват-
но партнерство за изградбата на нов објект на местото 
на постоечкиот Драмски театар во Скопје, е финансис-
ката придобивка на Република Македонија како јавен 
партнер, во износ од 8,3 милиони евра што претставува 
разлика од инвестициската вредност доколку јавниот 
партнер самостојно ја финансира изградбата на објек-
тот наменет за театар и инвестициската вредност до-
колку јавниот партнер ја реализира изградбата на об-
јектот преку предложениот моделот на јавно приватно 
партнерство.  

 
Согласно предмер пресметките на основниот про-

ект и физибилити студијата вкупната вредност на теа-
тарот без гаражен простор и деловен објект изнесува 
25.400.499,00 евра. Ова претставува проценета инвес-
тициска вредност доколку јавниот партнер одлучи са-
мостојно да го изгради објектот наменет само за теа-
тар, додека при реализација на проектот по пат на јав-
но приватно партнерство, инвестицијата на јавниот 
партнери изнесувала 17.084.265,00 евра (од кои 
11.084.000,00 евра за внатрешно уредување и опрему-
вање и 6.000.000,00 евра за кофинансирање распреде-
лени во пет годишни транши од по 1.200.000,00 евра, 
почнувајќи од 2015 година). Со ваквата реализација на 
проектот јавниот партнер остварува заштеда од 
8.316.234,00 евра. Заштедата би можела да биде и по-
висока доколку при селекцијата за избор на приватен 
партнер се јави субјект кој ќе побара помал износ на 
кофинансирање од страна на јавниот партнер од макси-
мално утврдениот износ, како и доколку при набавката 
на внатрешното уредување и опремување на театарот 
се добијат понуди пониски од проценетите. 

 
Член 3 

Образложение за основот за идентификување на  
видот на договорот 

 
Со воспоставувањето на јавно приватното партнер-

ство, приватниот партнер ќе ја преземе обврската да 
обезбеди за јавниот партнер неопходни предуслови за 
давање на јавна услуга од областа на културата, преку 
изградба на објект на јавна инфраструктура (изградба 
на современ театарски објект), до фаза на затворена ка-
рабина со фасада, предвидените инсталации и партерно 
уредување. Во замена за преземената обврска на при-
ватниот партнер ќе му се додели во сопственост дел од 
објектот наменет за комерцијални активности согласно 
проектната и урбанистичката планска документација и 
паричен надомест како кофинансирање кој како макси-
мален износ се определува на 6.000.000,00 евра во де-
нарска против вредност. 

 
Член 4 
Цели 

 
Со воспоставувањето на јавно приватно партнер-

ство за изградба на нов објект на местото на постоеч-
киот Драмски театар во Скопје ќе се постигнат следни-
те цели: 

- обезбедување на современи услови за остварува-
ње и унапредување на драмската дејност во Национал-
ната установа Драмски театар – Скопје, 

- зголемување на можностите за создавање на сов-
ремени и традиционални драмски дела и нивно презен-
тирање на широката јавност,  

- подигнување на свеста и нивото на театарската 
култура на широката јавност и 

- поголема достапност на драмските дела.  
 

Член 5 
Предмет на јавно приватно партнерство 

 
Предмет на јавно приватно партнерство е изградба-

та на нов објект на местото на постоечкиот Драмски 
театар во Скопје, како инфраструктурен повеќенамен-
ски објект според модел-сценариото од физибилити 
студијата, Изградба – Сопственост - Трансфер (изград-
ба на целокупниот објект од страна на приватниот пар-
тнер без внатрешно уредување и опремување на теата-
рот, со кофинансирање од страна на јавниот партнер).  

Основните услови за доделување на договорот за 
воспоставување на јавно приватно партнерство се: 

- доработка на проектната документација за делот 
од објектот кој се однесува за приватниот партнер сог-
ласно постоечката проектна документација и предвиде-
ните намени од урбанистичката документација, 

- обезбедување на одобрение за градење од надлеж-
ниот орган во рок од најмногу шест месеци од денот на 
доделувањето на договорот за воспоставување на јавно 
приватно партнерство, 

- изградба на објектот во рок од најмногу три годи-
ни од денот на обезбедување на одобрение за градење. 

- стручениот надзор за изградбата на објектот да 
биде обезбеден од страна на приватниот партнер, а јав-
ниот партнер да врши надзор на реализацијата на дого-
вороот за воспоставување на јавно приватно партнер-
ство. 

- обезбедување на банкарска гаранција за квалитет-
но и навремено извршување на работите во износ од 
5% од проценетата инвестициска вредност која треба 
да ја вложи приватниот партнер. 

- да се приложи доказ дека има на располагање или 
има пристап до финансиски средства потребни за реа-
лизација на изградбата на новиот објект. 

 
Член 6 

Вид на постапка од Законот за јавните набавки 
 
Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградбата на 
нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар 
во Скопје, ќе се спроведе како меѓународна отворена 
постапка за доделување на договор за јавна набавка за 

изведување на работи, согласно Законот за јавните на-
бавки. 

 
Член 7 

Начин и рок за спроведување на постапка 
 

За спроведување на постапката за доделување на 
договор за воспоставување на јавно приватно партнер-

ство за изградбата на нов објект на местото на постоеч-
киот Драмски театар во Скопје, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за култура, во 
рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука ќе формира посебна Комисија. 
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Комисијата од став 1 на овој член, најдоцна во рок 
од десет дена од денот на нејзиното формирање, ќе ја 
подготви тендерската документација заедно со нацрт 
договорот и јавниот повик и ќе ја достави на одобрува-
ње до Владата на Република Македонија. 

Комисијата од став 1 на овој член, јавниот повик ќе 
го објави согласно Законот за јавните набавки во рок 
од три дена од одобрувањето на тендерската докумен-
тација од страна на Владата на Република Македонија. 

Постапката ќе се спроведе најмногу во рок од 120 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 8 

Висина на надоместок за издавање на тендерска  
документација 

 
За издавањето на тендерската документација не се 

наплаќа паричен надоместок. 
 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4298/1 Заменик на претседателот  

23 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

2778. 
Врз основа на член 135 став (4) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12 и 42/14), министерот за внатрешни работи до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУ-
ХОПЛОВСТВО ЗА ПОЛИЦИСКИ ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот на персонал во 
воздухопловство за полициски воздухоплови. 

 
Член 2 

Во регистарот на персонал во воздухопловство за 
полициски воздухоплови (во натамошниот текст: ре-
гистар) се впишуваат податоци за персоналот за кој 
Министерстото за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Министерство) има издадено дозвола за член на 
летачки екипаж на полициски хеликоптер или поли-
циски авион, дозвола за одржување на полициски воз-
духоплов и дозвола за пилот на полициски воздухоп-
лов без екипаж со впишани овластувања. 

 
Член 3 

Регистарот се состои од главна книга за евиденција 
(во натамошниот текст: главна книга) одделно за секој 
вид на персонал и од воздухопловно досие за персоналот. 

Член 4 

Главната книга е во А4 формат на хартија во бела 

боја во која се впишуваат следните податоци:  

- реден број; 

- број на досие; 

- презиме, татково име и име; 

- број на дозвола; 

- вид на дозвола;  

- датум на издавање на дозволата; 

-  потпис и 

- забелешка.  

Формата и содржината на главната книга се дадени 

на Прилог бр. 1  кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

За секое лице впишано во главната книга, Минис-

терството води воздухопловно досие. 

Воздухопловното досие се состои од повеќе делови 

и тоа: 

1. Лист за евиденција кој е во А4 формат на хартија 

во бела боја и ги содржи следните податоци:  

- фотографија; 

- број на досие;  

- лични  податоци (име, татково име и презиме, да-

тум и место на раѓање, единствен матичен број на гра-

ѓанинот, адреса, државјанство, телефон и електронска 

пошта); 

- податоци за дозволата и овластувањата (вид на 

дозвола, број на дозвола, орган што ја издава, овласту-

вања, продолжување, односно обновување на овласту-

вање, замена, односно обнова на дозвола); 

- инциденти-несреќи; 

- ограничувања и 

- казни. 

2. Дел за дозволи, лиценци и сертификати; 

3. Дел за спроведени испити; 

4. Дел за лекарски уверенија и 

5. Дел за забелешки. 

Формата и содржината на Листот за евиденција од 

став 2 точка 1 на овој член се дадени на Прилог бр. 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

Во деловите на воздухопловното досие од став 2 

точки 2, 3, 4 и 5 овој член се содржат документи врз ос-

нова на кои е издадена, продолжена, обновена, проме-

нета или призната соодветната дозвола.  

За лицата кои поседуваат повеќе видови на доз-

воли, Министерството води едно воздухопловно досие. 

 

Член 6 

Регистарот се води во пишана форма и по електрон-

ски пат. 

Регистарот го води надлежната организациска еди-

ница за воздухопловен менаџмент на Министерството.  

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 12.1-45571/1 Министер 

24 јуни  2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

2779. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Советот на Министри на Република Албанија за 
реципрочно признавање на возачки дозволи, склучен 
во Тирана, на 23 ноември 2012 година и ратификуван 
со Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата 
на Република Македонија и Советот на Министри на 
Република Албанија за реципрочно признавање на 
возачки дозволи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 27/2013), влезе во сила на 14 март 
2013 година. 

 
23 јуни 2014 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 
2780. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот од Најроби за заштита на олимпискиот 

симбол, усвоен во Најроби, на 26 септември 1981 годи-
на и ратификуван со Закон за ратификација на Догово-
рот од Најроби за заштита на олимпискиот симбол 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
165/2013), влегува во сила на 28 јуни 2014 година. 

 
23 јуни 2014 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2781. 

Врз основа на член 58 Законот за акцизите („Служ-
бен 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 и 43/14), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за акци-

зите („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 и 187/13), во чле-
нот 28-а, во ставот (1) зборовите „при увоз и“ се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 31, ставовите (5) и (6) се бришат. 
Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13) станува-

ат ставови  (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11). 
 

Член 3 
Во членот 34, по ставот (19) се додава нов став (20)  

кој гласи:  
„(20) Неподигнатите контролни марки во рокот 

предвиден во член 37 став (10) од Законот за акцизите, 
се уништуваат под царински надзор.“ 

 
Член 4 

Во членот 39, во ставот (8) по првата реченица се 
додава втора реченица која гласи: „Ако планираните 
количини на контролни марки за наредната година, ис-
кажани по тримесечја, значително отстапуваат од по-
дигнатите контролни марки по тримесечја во минатата 

година или доколку постои значителна разлика помеѓу 
планираните количини во тримесечјата за наредната 
година, имателот на акцизна дозвола или увозникот 
доставува образложение до Царинската управа.“ 

По ставот (19) се додаваат два нови става (20) и (21) 
кои гласат: 

„(20) На производителот или увозникот им се приз-
нава на име оштетени контролни марки растур од 0,3 
% од преземените контролни марки. 

(21) Неподигнатите контролни марки во рокот 
предвиден во член 44 став (12) од Законот за акцизите, 
се уништуваат под царински надзор.“ 

  
Член 5 

Во членот 41, во ставот (1) зборовите „ член 9 и 52“ 
се заменуваат со зборовите „член 9,  42-г и 52“. 

По точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11 кои 
гласат: 

„10. попис на затечени залихи на тутунски добра во 
акцизен склад, надвор од акцизен склад и затечени за-
лихи на подигнати контролни марки на денот на поче-
токот на примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) 
од Законот за акцизите. 

„11. попис на затечени залихи на тутунски добра во 
складови и други простори на овластени дистрибутери 
како евиденциска обврска на денот на почетокот на 
примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Зако-
нот за акцизите.“ 

 
Член 6 

По членот 41, се додава нов член 41-а кој гласи: 
 

„Член 41-а 
Водење на евиденции на увозникот на тутунски 

добра на денот на почетокот на примена на членот 42-в 
ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите 

 
(1) За водење на евиденции на увозникот на тутун-

ски добра на денот на почетокот на примена на членот 
42-в ставови (5), (6) и (7) од Законот за акцизите пот-
ребни се следните податоци: 

1. попис на  затечени залихи на подигнати контрол-
ни марки кај увозникот на тутунски добра на денот на 
почетокот на примена на членот 42-в ставови (5), (6) и 
(7) од Законот за акцизите, 

2.  попис на затечени залихи на тутунски добра  во 
складови на увозникот на тутунски добра на денот на 
почетокот на примена на членот 42-в ставови (5), (6) и 
(7) од Законот за акцизите , и 

3. попис на затечени залихи на тутунски добра во 
складови и други простори на овластени дистрибутери 
како евиденциска обврска на денот на почетокот на 
примената на членот 42-в ставови (5), (6) и (7) од Зако-
нот за акцизите.“ 

 
Член 7 

Обрасците  “АД”, “АК-01”, “АК-02”, “АКЦ-ММ”, 
“АКЦ-ААП”, “АКЦ-ПА”, “АК-ТНГ”, “П-МЕА”, “Б-
МЕА”, “П-ТД”,“Б-ТД  и „А-ПА“  се заменуваат со нови 
обрасци “АД”, “АК-01”, “АК-02”, “АКЦ-ММ”, “АКЦ-
ААП”, “АКЦ-ПА”, “АК-ТНГ”, “П-МЕА”, “Б-МЕА”, 
“П-ТД”,“Б-ТД  и „А-ПА“ кои се составен дел од овој 
правилник.  

 
Член 8 

Образецот „А1-ММ“ се брише. 
 

Член 9 
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 
јули 2014 година. 

 
Бр. 20-20245/4  

30 јуни 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2782. 

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 

187/13), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ  ЗА НА-

ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 

ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ 

СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот  за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се 

употребуваат при пополнување на царинската деклара-

ција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

36/14) во Прилогот 2 - Кодекс на шифри за пополнува-

ње на ЕЦД, во Поглавје II-Шифри, во Рубрика 37 - 

Постапка, во точка б) Шифри за втора подрубрика, во 

делот „Ослободување од плаќање на увозни давачки“, 

во табеларниот дел алинејата 58 се менува и гласи: 

 „ 

Стока наменета за реализација на 

проект кој е финансиран со парич-

ни средства добиени врз основа на 

договор за донација, склучен меѓу 

Република Македонија и странски 

донатори, ако во тој договор е 

предвидено дека со добиените па-

рични средства нема да се плаќаат 

увозни давачки,  како и стока на-

менета за реализација на проекти-

те кои се финансирани во рамките 

на Инструментот за претпристапна 

помош (ИПА), кој се спроведува 

во услови на децентрализирано уп-

равување, и за делот на средствата 

од националното кофинансирање 

обезбедено од Буџетот на Репуб-

лика Македонија или задолжу-

вање. 

198 став (1) 

точки 2 и 3 

С58 

                     “ 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 20-21840/1  

27 јуни 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

2783. 

Врз основа на член 53-а став (6) од Законот за дано-

кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 

33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 

102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) министерот за фи-

нансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФАКТУ-
РАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈА-
ВАТА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРО-
МЕТОТ, СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА 
ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ НАДЛЕЖЕН ДАНО-
ЧЕН ОРГАН  КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНИ ФАКТУ-
РИ  КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕ-
ТОТ ЗА ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧ-
НОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДА-
НОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ 
НА ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО 
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА 
НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕ-
ЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ 
ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО 
ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА 

СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на фактурата, формата и содржината на прија-
вата, начинот на пријавување на прометот, содржината 
на евиденцијата на фактури која ја води надлежен да-
ночен орган,  како и формата и содржината на еви-
денцијата  за примени фактури која ја води примателот 
на прометот за цели на спроведување на даночното ос-
лободување од плаќање на данок на додадена вредност 
на промет на добра и услуги наменети за реализација 
на проект кој е финансиран со парични средства добие-
ни врз основа на договор за донација склучен помеѓу 
Република Македонија и странски донатор во кој е 
предвидено дека со добиените парични средства нема 
да се плаќаат даноци. 

 
Член 2 

 (1) Вршителот на прометот заради остварувањето 
на ослободувањето од плаќање на данок на додадена 
вредност на прометот на добра и услуги наменети за 
реализација на проект, го пријавува прометот на добра 
и услуги до даночниот орган по електронски пат. 

(2) Пријавувањето на прометот се врши со поднесу-
вање на “Пријава за промет на добра и услуги ослобо-
ден од данок на додадена вредност согласно член 24-а 
од Законот за данокот на додадена вредност” (образец 
"ДДВ-ПЕФ-ДО").  

 (3) Пријавата од ставот  (2) од овој член содржи: 
1.податоци за вршителот на прометот 
- даночен број за ДДВ на вршител на промет;                               
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за 

контакт;   
- телефон; 
- е-пошта; 
- деловна банка и 
- трансакциска сметка.   
2. податоци за проектот 
-ЕДБ на проект; 
- назив и адреса на проект;  
- број на потврда  на проект и времетраење на про-

ект и 
- назив на имплементатор  на проект. 
3.  податоци за извршениот промет 
- датум на извршен промет; 
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- опис;  
- количина; 
- единечна цена; 
- вкупен износ на надоместок за извршен промет 

(без ДДВ); 
- вкупно и 
- рок на плаќање. 
4. податоци за фактура која се сторнира  
- сериски број и датум на издавање. 
5.  податоци за составувачот 
- назив/име и презиме; 
-ЕДБ/ЕМБГ; 
- датум на пополнување; 
- својство и 
- потпис. 
6. податоци за потписникот 
- име и презиме; 
- ЕМБГ; 
- датум на пополнување; 
- својство и 
- потпис. 
(4) Формата и содржината на пријавата од ставот 

(2) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

 (1) Врз основа на податоците од пријавата од чле-
нот 2 од овој правилник, даночниот орган генерира 
“Фактура за промет ослободен од данок на додадена 
вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на 
додадена вредност” (образец “ДДВ-ФП-ДО”), по елек-
тронски пат. 

 (2) Фактурата од ставот (1) на овој член ги содржи 
следните елементи: 

- даночен број за ДДВ на вршител на промет; 
- скратен назив и адреса на вистинско седиште за 

контакт; 
- телефон; 
- е-пошта; 
- деловна банка; 
- трансакциска сметка; 
- сериски број на фактура; 
- датум на издавање; 
- место на издавање; 
-  ЕДБ на проект; 
- назив и адреса на проектот; 
- назив на имплементатор на проект; 
- датум на извршен промет; 
- опис на извршениот промет; 
- количина; 
- единечна цена; 
- вкупен износ на надоместок за извршен промет 

(без ДДВ); 
- вкупно; 
- рок на плаќање и 
- потпис и печат. 
(3) Формата и содржината на фактурата од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Доколку вршителот на прометот утврди дека 
пријавил неточни или нецелосни податоци и износи за 
промет ослободен од данок на додадена вредност сог-
ласно член 24-а од Законот за данокот на додадена 
вредност, треба да изврши сторнирање на фактурата за 
која е доделен сериски број, со поднесување на нова 
Пријава ДДВ-ПЕФ-ДО, во која треба да ги пополни са-
мо податоците за вршителот на прометот и податоците 
за фактурата која се сторнира. 

(2) Сторнирање на издадена фактура се врши нај-
доцна до рокот за доставување на Годишната сметка за 
соодветниот даночен период за кој се однесува издаде-
ната фактура. 

 
Член 5 

(1) Евиденцијата на фактури која ја води надлежни-
от даночен орган содржи: 

- единствен даночен број на вршителот на проме-
тот; 

- назив на вршителот на прометот; 
- сериски број на фактурата која ја доделил даноч-

ниот орган; 
- сериски број на сторнираните фактури и  
- износ на надометокот (без данок на додадена 

вредност). 
 

Член 6 
 (1) Евиденцијата на примени фактури која ја води 

примателот на прометот се води на образец “ДДВ-
EПФ” кој содржи: 

1. податоци за примателот на прометот –имплемен-
татор 

 - скратен  назив и вистинско седиште на имплемен-
татор  (примател на промет); 

- телефон;  
- е- пошта;       
- период (од...до); 
- рок за поднесување и 
- исправка на ДДВ-ЕПФ. 
2. податоци за проектот 
- ЕДБ на проект; 
- назив и адреса на проект и  
- број на потврда на проект и времетраење на проект. 
3. податоци за извршениот промет 
- реден број; 
- ЕДБ/идентификационен број  на вршителот на 

промет; 
- назив  и адреса на вршителот на промет; 
- број на фактура; 
- датум на издавање на фактура;  
- вкупен износ на надоместокот за извршен промет 

(без ДДВ) и 
- вкупно. 
4.  податоци за составувачот 
- назив/име и презиме; 
- ЕДБ /ЕМБГ; 
- датум на пополнување; 
- својство и 
- потпис. 
5. податоци за потписникот 
- име и презиме; 
- ЕМБГ; 
-  датум на пополнување; 
- својство и 
- потпис. 
(2) Формата и содржината на евиденцијата од ста-

вот (1) на овој член се дадени во Прилог 3  кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

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 
јули 2014 година. 

 
Бр. 20-21841/1  

27 јуни 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2784. 

Врз основа на член 24-а став (4) од Законот за дано-

кот на додадена вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 

33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 

102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) министерот за фи-

нансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧ-

НОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДА-

НОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ 

НА ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИ-

ЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА 

НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕ-

ЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ 

ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО 

ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА  

СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на даночното ослободување од плаќање на 

данок на додадена вредност на промет на добра и услу-

ги наменети за реализација на проект кој е финансиран 

со парични средства добиени врз основа на договор за 

донација склучен помеѓу Република Македонија и 

странски донатор во кој е предвидено дека со добиени-

те парични средства нема да се плаќаат даноци. 

 

Член 2 

(1) Спроведувањето на ослободувањето од плаќање 

на данок на додадена вредност на прометот на добра и 

услуги наменети за реализација на проект се остварува 

со доставување на пријава за прометот на добра и услу-

ги од страна на вршителот на прометот до надлежен 

даночен орган по електронски пат. 

(2) За остварување на даночното ослободување суб-

јектот задолжен за спроведување на проектот – импле-

ментатор на проектот до  вршителот на прометот дос-

тавува копија од потврда за регистрација на проектот 

во Владата на Република Македонија - Секретаријат за 

европски прашања која ги содржи следните податоци: 

- називот на проектот на македонски и англиски ја-

зик; 

- вредноста на донацијата за соодветниот проект; 

- датум на започнување и датум на завршување на 

проектот; 

- името на имплементаторот  кој е задолжен за реа-

лизирање на проектот; 

- името на лицето кое е определено како одговорно 

лице за реализација на проектот; 

- краен корисник на проектот и 

- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и странски донатор (со наведува-

ње на неговото име), во кој има клаузула дека донира-

ните средства не можат да се користат за плаќање на 

јавни давачки во Република Македонија. 

Член 3 
 (1) Врз основа на податоците од пријавата доставе-

на од вршителот на прометот по електронски пат до 
надлежен даночен орган, надлежниот даночен орган 
генерира фактура со сериски број за промет ослободен 
од данок на додадена вредност по електронски пат. 

 (2) Вршителот на прометот фактурата од ставот (1) 
на овој член, ја печати во два примерока кои ги заверу-
ва со печат и потпис на овластеното лице и едниот при-
мерок го доставува до субјектот задолжен за спроведу-
вање на проектот – имплементатор на проектот, во ро-
кот пропишан во член 53,  став (8) на Законот за дано-
кот на додадена вредност.  

 
Член 4 

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 
јули 2014 година. 

 
Бр. 20-21842/1  

27 јуни 2014 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2785. 

Врз основа на член 198 став (3) од Царинскиот за-
кон („Службен весник на Република Македонија“, број 
39/05,4/08,48/10,158/10,44/11,53/11,11/12,171/12 и 
187/13), член 32 став (6) и член 51-в став (6) од Законот 
за акцизите („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, исправка 98/02, 
24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 
135/11, 82/13, исправка 98/13 и 43/14), член 27-б став 
(6) од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 
103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 
155/12 и 12/14) и член 4 став (2) од Законот за прибаву-
вање и размена на докази и податоци по службена 
должност („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 79/13) министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДА-
ВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И 

АКЦИЗИ ПРИ УВОЗ НА ДОБРА - СТОКИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ СЕ 

ФИНАНСИРА СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕ-
НИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА, 
СКЛУЧЕН МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

СТРАНСКИ ДОНАТОРИ, ВО КОЈ ДОГОВОР Е 
ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧ-
НИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ УВОЗНИ 

ДАВАЧКИ, ДАНОЦИ И АКЦИЗИ КАКО И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОС-

ТВАРУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО КАКО И 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на ослободување од плаќање на увозни да-

вачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз 
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на добра - стоки наменети за реализација на проект кој 

се финансира со парични средства добиени врз основа 

на договор за донација, склучен меѓу Република Маке-

донија и странски донатори, во кој договор е предвиде-

но дека со добиените парични средства нема да се пла-

ќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и 

содржината на барањето за остварување на ослободу-

вањето како и потребната документација. 

 

Член 2 

(1) Остварувањето на ослободување од плаќање на 

увозни давачки и данок на додадена вредност за увоз 

на добра - стоки, како и акцизно ослободување на ми-

нерални масла и на патнички автомобили при нивниот 

увоз, се остварува на барање на субјектот задолжен за 

спроведување на проектот-имплементатор на проектот. 

 (2) Барање за ослободување при увоз на стока-доб-

ра наменети за реализација на проект  од плаќање на 

увозни давачки, данок на додадена вредност, како и ак-

цизно ослободување на минерални масла и на патнич-

ки автомобили, се поднесува до Министерство за фи-

нансии на образец (А1-П/СД) во А-4 формат со бела 

боја, во два примерока. 

 (3) Барањето од ставот (2) на овој член содржи: 

- податоци за проектот; 

- податоци за контакт; 

- податоци за добра-стоки за кои се бара ослободу-

вање; 

- потврда од краен корисник на проектот; 

- прилози кон барањето и 

- податоци во потврдата која ја потполнува и издава 

Министерство за финансии. 

 (4) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се 

приложуваат следните документи:  

1) копија од потврдата од Владата на Република 

Македонија - Секретаријат за европски прашања за ре-

гистрација на проектот кој се финансира со парични 

средства на странски донатор врз основа на договор на 

Република Македонија и странски донатор во кој е 

предвидено дека со добиените парични средства нема 

да се плаќаат увозни давачки и даноци која содржи:  

- назив на проектот на македонски и англиски јазик; 

- датум на започнување и датум на завршување на 

проектот; 

-вредност на донацијата за соодветниот проект 

вклучувајќи го и износот на националното кофинанси-

рање во рамките на инструментот за претпристапна по-

мош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрали-

зирано управување; 

- назив на имплементаторот - субјект задолжен за 

спроведување на проектот;  

- корисник на проектот и 

- дата на договорот кој е склучен помеѓу Владата на 

Република Македонија и странскиот донатор (со наве-

дување на неговото име), во кој има клаузула дека до-

нираните средства не можат да се користат за плаќање 

на јавни давачки во Република Македонија и 

2) фактура, про-фактура или договор за купопро-

дажба, издадени од странски испорачател, а во кои ка-

ко примател е наведен називот на проектот и импле-

ментаторот на проектот кои се назначени на потврдата 

за регистрација на проектот во Владата на Република 

Македонија - Секретаријат за европски прашања и во 

која како даночен број е наведен едиствениот даночен 

број на проектот под кој истиот е регистриран кај над-

лежниот даночен орган. 

 

Член 4 

(1) Врз основа на поднесеното барање од член 2 на 

овој правилник и документацијата од член 3 на овој 

правилник, се издава потврда дека проектот при увоз 

на стока-добра наменети за реализација на проект има 

право на ослободување од плаќање на увозни давачки, 

данок на додадена вредност, како и акцизно ослободу-

вање на минерални масла и на патнички автомобили . 

(2) Доколку на подносителот на барањето му е из-

дадена  потврда од став (1) на овој член, при што уво-

зот на стока - добра за кои истата се однесувала не е 

извршен, а има промени во фактичката состојба која 

претходно била утврдена врз основа на документација-

та која била доставена за цели на издавање на  пот-

врдата,  при поднесување на ново барање за издавање 

потврда согласно член 2 на овој правилник,  имплемен-

таторот на проектот треба да ја достави и претходно 

добиена потврда од став (1) на овој член во оригинал, 

со соодветно писмено образложение. 

 

Член 5 

Субјектот задолжен за реализирање на проектот- 

имплементаторот  кој  сака да го оствари ослободување  

при увоз на стока-добра наменети за реализација на 

проект  од плаќање на увозни давачки, данок на дода-

дена вредност, како и акцизно ослободување на мине-

рални масла и на патнички автомобили, на царинскиот 

орган му доставува примерок од потврдата од член 4 

став (1) на овој правилник во оригинал издадена од 

Министерството за финансии. 

 

Член 6 

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 

јули 2014 година. 

 

Бр. 20-21843/1  

27 јуни 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2786. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тари-

фни квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13), 
Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2014 година, за кои ќе се корис-
ти принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа  

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА  

ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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2787. 

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА  ЗА  УВОЗ  ВО  РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2788. 

Л И С Т А 
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА  (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ 
НА КВОТИ) 

 



30 јуни 2014  Бр. 98 - Стр. 57 

 
 

 
2789. 

Л И С Т А 
НА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО 

ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)
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2790. 
Л И С Т А 

НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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2791. 

Л И С Т А 
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВ-
СКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2792. 

Л И С Т А 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА 
ГОДИШНИ КВОТИ ВО ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2793. 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 
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2794. 

Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ  ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2795. 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА 

ВО ВТОРО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 
 
 
 



30 јуни 2014  Бр. 98 - Стр. 61 

 
 

 
2796. 

Л И С Т А 
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ  ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА  

КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО  ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. 11-3125/1  
23 јуни 2014 година Министер за економија, 

Скопје                                                                                                          Беким Незири, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2797. 
Врз основа на член 168 став (12) од Законот за заш-

тита на деца (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 23/13, 12/14 и 44/14) министерот за труд и со-
цијална политика донесe: 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИ-
ЛИШНА ВОЗРАСТ ВО  УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИ-
ЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА, СО ПРО-
ЦЕСОТ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ И КОНСУМИРАЊЕ 

НА ЗДРАВА ХРАНА 
 
1.Вовед 
 
Здравата храна е значајна за правилниот раст и раз-

вој на детето. Односот кон храната е односот кон жи-
вотот и затоа децата треба да бидат  активно вклучени 
во одгледување на некои видови на зеленчук и овошје,  
со цел да го набљудуваат процесот на создавањето, 
подготвувањето и правилното консумирање на истите. 
Сознанијата добиени на тој начин, се трајни и примен-
ливи, бидејки создаваат основа за суштински правилно 
поставен однос кон природата и духовните вредности 
неопходни во животот на секоја личност, која живее во  
хармонија со самата себе, својата околина и работи не 
само во своја  полза,  туку и за општеството од кое по-
текнува. При тоа се обезбедува постојано  подобру-
вање, подигнување и развивање на знаењата и свеста за 
значењето на здравата и правилната исхрана кај децата, 
вработените и родителите, создавање на навики за кон-
сумирање на здрава и квалитетна храна, како и поттик-
нување и развивање на одговорностите на децата кон 
природата, кон обврските и кон самите себе. 

 
2. Цел на Програмата 
 
- Запознавање на децата со  процесот на одгледува-

ње (раст и развој ) на растенијата; 
- Запознавање  на децата со некои карактеристики 

на растенијата кои ги засадуваат;  
- Запознавање со  разликите и сличностите помеѓу 

зеленчукот и овошјето, преку воочување  и вкусување; 
- Запознавање на децата со начинот на правилно 

консумирање на здрава храна; 
- Запознавање на децата со останатото овошје и зе-

ленчук, кое не може да го засадат, запознавање со не-
говите карактеристики, специфичности и особено со 
неговото значење за добро здравје и правилен развој на 
секое дете. 

 
3. Целни група 
 
- Децата од средна и голема воспитна група (4-6 го-

дишна возраст) од секој објект; 
- Воспитно – згрижувачки  тим; 
- Стручни работници ; 
- Останати вработени во установата; 
- Родителите.    
 
4. Планирање на активностите 
 
- Воведно едукативни игровни активности (од сите 

домени на Стандардите за рано учење и развој) поврза-
ни со здрава храна и исхрана; 

- Присуство на децата  при подготовка на земјиште-
то за садење на зеленчук и овошје; 

- Садење на зеленчукот и овошјето (семе ,расад); 
- Секојдневни активности за наводнување на заса-

дениот зеленчук и овошје, плевење и други активности 
во процесот на одгледување; 

- Интерактивни активности за препознавање на си-
те видови на овошја и зеленчук согласно со сезоната, 
воочување на боите, броење, мерење, користење и за-
познавање со витамините кои ги  содржат, а се битни 
за правилен раст и развој; 

- Набљудување на процесот на растење (дневник, 
календар, фотографии и сл.); 

-  Активности за собирање на плодовите и начинот 
на правилно консумирање и употреба во подготвува-
њето на  храната;  

- Правилно консумирање на овошје и зеленчук во 
исхраната; 

-  Активности за  подготовка  на сокови, салати или 
присуство во кујна или телевизиска презентација на 
различните начини на подготовка на  многу здрави об-
роци кои се дел од секојдневната исхрана; 

-  Запознавање на децата со значењето  на природ-
ните сокови и штетното влијание  на газираните  соко-
ви врз организмот; 

-  Организирање на активности за посета на фабри-
ки за  производство на храна, со цел запознавање со 
процесот на подготовка; 

- Вклучување на родителите во едукација на децата 
при одгледување и конзумирање на здрава храна преку 
разни активности, организирање на работилници, при-
редби и посети; 

- Вклучување на родителите и продолжување на ак-
тивноста за афирмирање на здрава храна и во домот, 
преку садење на пример магданос за дневна употреба 
во сад – жардиниера на терасата од домот; 

- Активности за сушење на растенијата и правење 
на хербариум; 

- Организирање на натпревари за најубава градина, 
жардиниери, најубав цртеж, рецитирање песнички, 
игри, правење маски и фигури од овошје и зеленчук; 

- Контакти со научни институции, факултети, бил-
ни аптеки, лекари, задруги, институти за семе, агенции 
за храна, нутриционисти, паркови и зеленило и прива-
тен сектор ; 

- Анкети; 
- Организирање на предавања и работилници со ро-

дителите за навиките во нивното  семејство во однос на 
исхраната; 

- Запознавање со изгледот и деловите на растенија-
та (корен, стебло, лист, цвет, семе, плод); 

- Запознавање со ползата од растенијата во здравата 
исхрана на децата. 

 
5. Улогата на воспитувачот/негувателот 
 
Согласно со целите на воспитно-згрижувачката ра-

бота, улогата на воспитувачот/негувателот во градин-
ката/центарот за ран детски развој, се состои во:  

- едукација на децата за здрава храна и исхрана; 
- запознавање на децата со самиот процес на са-

дење, одгледување, берба на здрав производ кој се ко-
ристи во исхраната; 

- вклучување на децата во различни видови на ак-
тивности при садење,одгледување , берба и подготовка 
на здрава храна;  

- мотивирање на децата за различните видови иг-
ровни активности  и поттикнување на истражувачкиот 
дух ;  

- градење партнерство со семејството;  
-  почитување на детскиот избор и негово користе-

ње во насока на реализирање на конкретните цели;  
-  планирање, усогласување со можностите, потре-

бите и интересите на децата, условите во потесната и 
пошироката средина;  

-  континуирана едукација на вработените за потре-
бата и значењето на здравата  храна. 
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6. Простор 
 
За едукација на децата од предучилишна возраст за 

да се овозможи да се одгледува здрава храна, ќе треба 
да се направи соодветно уредување на просторот  на-
менет за одгледување на здрава храна. Во дворовите  
на сите објекти на установата, ќе се изработат пов-
ршини-леи во кои децата заедно со своите воспиту-
вачи, негуватели, родители и останатите вработени,  ќе 
одгледуваат предвидени култури. 

 
6.1.Предлог - скица на градина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.Предлог за жардиниера 
 
За објектите во кои нема соодветни просторни ус-

лови (двор), одгледувањето на здрава храна ќе се врши 
во посебни – наменски изработени жардиниери, со го-
лемина во зависност од просторот, во кои може орга-
низирано да се произведува магданос, морков, салата, 
целер, рукола, домати – шери, мали пиперки, босилек, 
нане и слично. 

Жардиниерите ќе бидат сместени на определено 
место во дворот или надворешните тераси, кои ќе би-
дат пристапни за работа – садење на културите. 

 
7.Соработка со родителите  
 
За одгледување на здрава храна во градинките/ цен-

трите за ран детски развој потребна е соработка на гра-
динката/центарот со родителите во поглед на запозна-
вање на родителите за потребата за правилна и здрава 
исхрана на нивните деца.  

Родителите можат  да се вклучат преку работилни-
ци во опремување на просторот за одгледување на гра-
динарските култури и овошјето.  

За подобрување и подигнување на свеста за значе-
њето на здравата и правилната исхрана кај децата и 
создавање на навики за конзумирање на здрава и ква-
литетна храна, и родителите треба да земат активно 

учество во одредени програмски активности. Родите-
лите може дел од активностите за одгледување да ги 
пренесат и во домот за да заеднички едукативно  делу-
ваат од најрана возраст кај децата.   

 
8. Очекувани резултати 
 
- Детето е оспособено  за фокусирано набљуду-

вање; 
- Може да наброи  најмалку две растенија од гради-

ната; 

- На зеленчуково  растение покажува корен , 
стебло, лист, цвет, плод; 

- Воочување на боја, форма, мирис, вкус и големина  
на одгледуваните растенија  ; 

- Набројува неколку од условите за раст на растени-
јата (на пр., почва, воздух, вода, светлина); 

- Наведува неколку сличности и разлики помеѓу 

растенија кои се и не се за исхрана ; 
- Може да наброи неколку примери за ползата од 

култивираните растенија за човекот; 
- Детето е запознаено со календарот за садење и со-

бирање на засадените култури; 
- Изготвен хербариум, албум на здрава храна, гот-

вач на здрава храна,ликовна изложба и приредба  (јав-
на презентација), изработка на  брошури и друг едука-
тивен материјал.  

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

               
Бр. 11-3221/3  

23 јуни 2014 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 

2798. 

Врз основа на член 8-з став 10 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 и 42/14), 

министерот за транспорт и врски донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ 
ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И  

НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката и 

програмата за полагање на испитот за добивање на сер-
тификат за автотакси возач, формата и содржината на 
уверението за положен испит и на сертификатот за 
авто-такси возач. 

 
Член 2 

Испитот за добивање на сертификат за авто-такси 
возач (во натамошниот текст: сертификат) се врши 
пред Комисија за полагање на испит за авто-такси во-
зач (во натамошниот текст: Комисијата). 

За спроведување на испитот Комисијата води за-
писник. 

 
Член 3 

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со 
поднесување на пријава до општината, односно градот 
Скопје, најдоцна два дена пред денот на одржување на 
испитот. 

Пријавата од став 1 на овој член содржи: име и пре-
зиме на кандидатот, датум, година и место на раѓање, 
адреса на живеалиште или престојувалиште, број на 
лична карта и матичен број.  

Кон пријавата задолжително се приложува и пот-
врда за завршена обука од правно лице овластено од 
општината или градот Скопје за стручно оспособување 
на кандидатот. 

                                                               
Член 4 

Испитот за добивање на сертификатот за авто такси 
возач се одржува најмалку еднаш месечно. 

Испитот нема да се одржи во определениот термин 
доколку за истиот се пријавиле најмногу три канди-
дати, но задолжително ќе се одржи во наредниот тер-
мин определен за одржување на испитот. 

 
Член 5 

Пред почетоткот на полагањето на испитот Коми-
сијата го проверува и утврдува идентитетот на канди-
датите и проверува дали во пријавата се наведени сите 
податоци од член 3 став 2 на овој правилник. 

Доколку се утврди дека некој од кандидатите не ис-
полнува некој од условите од став 1 на овој член исти-
от не може да го полага испитот.  

 
Член 6 

Испитот за добивање на сертификатот се состои од 
теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест. 

 
Член 7 

Тестот за полагање на испитот од член 6 на овој 
правилник се состои од 45 прашања од тематските об-
ласти определени во член 12 став 1 од овој правилник, 
на кои одговорот се дава со заокружување на точниот 
од трите можни одговори. 

Испитот трае 120 минути. 

Член 8 
Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со 

оценка "положил" или "не положил". 
Се смета дека испитот го положил оној кандидат 

кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на пред-
видени позитивни поени. 

 
Член 9 

Кандидатот кој не го положил испитот може пов-
торно да се пријави за полагање на истиот, но не пора-
но од 30 дена од денот на претходното полагање.  

 
Член 10 

На кандидатот кој го положил испитот му се издава 
уверение за положен испит за авто-такси возач. 

   
Член 11 

Програмата за полагање на испитот за добивање на 
сертификат за авто-такси возач ги опфаќа следните те-
матски области: 

1. безбедност на сообраќајот на патиштата и 
2. превоз на патници. 
Програмата од став 1 на овој член е дадена во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 12 
Уверението за положен испит за авто-такси возач се 

издава во А4 формат на хартија во бела боја и содржи: 
грб на Република Македонија, Република Македонија, 
Уверение за положен испит за авто-такси возач, број на 
уверението, име, име на еден од родителите и презиме, 
датум и место на раѓање, адреса на живеење, датум на 
одржување на испитот, место за печат и потпис на ов-
ластено лице. 

Формата и содржината на образецот на уверението 
од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

На лицето на кое му е издадено уверение за поло-
жен испит за авто-такси возач општината, односно гра-
дот Скопје во рок од 30 дена му издава сертификат за 
авто-такси возач. 

 
Член 14 

Сертификатот за авто-такси возач се издава на об-
разец А4 формат на хартија во бела боја. 

Сертификатот од став 1 на овој член содржи: грб на 
Република Македонија, Република Македонија, Серти-
фикат за авто-такси возач, име, име на еден од родите-
лите и презиме, датум и место на раѓање, датум на из-
давање, место за печат и потпис на овластено лице. 

Формата и содржината на образецот на сертифика-
тот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 15 

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

 
Бр. 01-3996/1 Министер 

30 мај 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2799. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 22 од Одлуката за начинот и условите на 
купување и продавање на странски платежни средства 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/14), гувернерот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА 
СКЛУЧЕНИТЕ ТРАНСАКЦИИ НА ДЕВИЗНИОТ  

ПАЗАР 
 
1. Со ова Упатство се регулира начинот на доставу-

вање податоци за склучените трансакции на девизниот 
пазар. 

2. Банките доставуваат до Народната банка на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: Народна-
та банка) податоци за склучените трансакции со клиен-
тите (резиденти и нерезиденти, правни и физички 
лица) за купопродажбите на странски платежни сред-
ства, каде една од договорените валути е денарот. 

При одобрување и отплата на девизни кредити за 
заклучница се смета Договорот за одобрување на кре-
дитот.  

Податоците од ставот 2 на оваа точка, не се доста-
вуваат до Народната банка. 

Податоците за трансакциите поврзани со решенија 
за присилна наплата се доставуваат до Народната 
банка. 

3. Податоците за склучените трансакции се доста-
вуваат на секои 30 минути во периодот од 8:00 до 16:00 
часот.  

Трансакциите пријавени по 16:00 часот ќе се смета-
ат како трансакции склучени следниот работен ден. 

4. Податоците за склучените трансакции на девиз-
ниот пазар се доставуваат преку сервис на електрон-
ската платформа за тргување.  

Доколку електронската платформа за тргување не е 
оперативна, банката ја известува Народната банка пре-
ку други средства на комуникација. 

По повторното започнување со работа на електрон-
ската платформа, банката ги внесува податоците за си-
те склучени трансакции. 

5. Податоците за склучените трансакции со клиен-
тите ги содржат следните елементи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во колоната бр. 1 Матичен број на банка се внесува 

матичниот број на банката која го доставува извешта-
јот. 

Во колоната бр. 2 Реден број се внесува редниот 
број на склучената трансакција со клиентот во текот на 
денот за кој се доставува извештајот.  

Во колоната бр. 3 Датум на трансакција се внесува 
датумот на склучување на трансакцијата. При внесува-
ње на датумот се користи формат Ден.Месец.Година. 
Денот и месецот се искажуваат со два арапски броеви 
секој, додека годината се искажува со четири арапски 
броеви (dd.mm.yyyy)  

Во колоната бр. 4 Матичен број на купувач доколку 
купувачот е правно лице се внесува матичен број на 
правното лице. Доколку купувачот е нерезидент, тогаш 
во ова поле се внесува 9000XXX, каде XXX e шифра на 
земјата на нерезидентот, дефинирана во прилог 5 Ши-
фри на земји и меѓународни организации од актот со 
кој се уредува начинот за вршење на платниот промет 
со странство. Доколку купувачот е резидент физичко 
лице, во ова поле се внесува 1000000. 

Во колоната бр. 5 Даночен број на купувач доколку 
купувачот е правно лице, се внесува даночниот број на 
правното лице. Доколку купувачот е нерезидент или 
физичко лице, во ова поле не се внесува податок. 

Во колоната бр. 6 Матичен број на продавач докол-
ку продавачот е правно лице се внесува матичен број 
на правното лице. Доколку продавачот е нерезидент, 
тогаш во ова поле се внесува 9000XXX, каде XXX e 
шифра на земјата на нерезидентот, дефинирана во при-
лог 5 Шифри на земји и меѓународни организации од 
актот со кој се уредува начинот за вршење на платниот 
промет со странство. Доколку продавачот е резидент 
физичко лице, во ова поле се внесува 1000000. 

Во колоната бр. 7 Даночен број на продавач докол-
ку продавачот е правно лице, се внесува даночниот 
број на правното лице. Доколку продавачот е нерези-
дент или физичко лице, во ова поле не се внесува пода-
ток. 

Во колоната бр. 8 Вид на трансакција се внесува ви-
дот на трансакцијата зависно од тоа дали станува збор 
за промптна, терминска или своп: 

 
 
 
 
 
Во случај на своп трансакција, банките пријавуваат 

поединечни податоци за спот и терминската трансак-
ција, пришто своп терминската трансакција се пријаву-
ва на денот на реализација. 

Во колоната бр. 9 Шифра на инструмент на плаќа-
ње се внесува шифрата на инструментот на плаќање, 
кој е предмет на купопродажба во трансакцијата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Во колоната бр. 10 Шифра на валута се внесува ши-

фрата на валутите дефинирани во прилог 6 од актот со 
кој се уредува начинот за вршење на платниот промет 
со странство. 

Во колоната бр. 11 Курс се внесува договорениот 
курс на трансакцијата, со искажани 4 децимални места 
по запирката.  

Во колоната бр. 12 Износ во оригинална валута се 
внесува износот на средства, искажан со цели броеви, 
коj е предмет на купопродажба во конкретната тран-
сакција, во оригинална валута. 

Во колоната бр. 13 Износ во денари се внесува из-
носот на средствата во денари, искажан со цели бро-
еви, пресметан согласно договорениот курс. 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство, 
Упатството за начинот и условите на купопродажба на 
странски платежни средства во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
71/05) престанува да важи, освен точките 55, 56 и 57 
кои ќе престанат да важат со денот на почетокот на 
примена на ова упатство. 
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7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2014 
година.  

  
У. бр. 21475  

26 јуни 2014 година Гувернер,  
Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2800. 
Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 1б) 

точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 
44/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
27 мај 2014 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 
158/2011, 42/2012, 63/2012 и 159/2012), во натамошен 
текст Листа на лекови, во членот 1 за лековите во коло-
ната 7 - Режим на пропишување, се вршат следните из-
мени и дополнувања: 

- кај АТЦ кодот A02BC02 – „Pantoprazole  –  табле-
ти СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, оз-
наката „RSS – по препорака на лекар субспецијалист 
гастроентерохепатолог“ се заменува со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот C07AB07 – „Bisoprolol  –  таблети 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, озна-
ката „RS – по препорака на лекар специјалист интер-
нист /RSS – по препорака на лекар субспецијалист кар-
диолог“ се заменува со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот J01FA09 – „Clarithromycin  –  таб-
лети/ капсули/ таблети со модифицирано ослободување 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, озна-
ката „RS (со напомена: само за сlarithromycin таблети/ 
капсули/ филм обложени таблети со фармацевтска ја-
чина 250mg важи режимот на пропишување - R/RS, R-
лекот го пропишува избран лекар - специјалист педија-
тар самостојно“ се заменува со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот J01FA09 – „Clarithromycin  –  сус-
пензија СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишу-
вање”, ознаката „R/RS, R-лекот го пропишува избран 
лекар - специјалист педијатар самостојно“ се заменува 
со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот J01FA10 – „Azithromycin  –  таб-
лети/ капсули СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропи-
шување”, ознаката „R/RS, R-лекот го пропишува из-
бран лекар - специјалист гинеколог/ педијатар самос-
тојно“ се заменува со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот J01FA10 – „Azithromycin  –  сус-
пензија СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишу-
вање”, ознаката „R/RS, R-лекот го пропишува избран 
лекар – специјалист гинеколог/ педијатар самостојно“ 
се заменува со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот N07CA02 – „Cinnarizine  –  таблети 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, озна-
ката „RS“ се заменува со ознаката „R“; 

- кај АТЦ кодот J02AC02 – „Itraconazole  –  капсули 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, озна-
ката „* “ се заменува со ознаката „RS/RSS со напомена 
- лекот се пропишува по добиено мислење од клинички 
конзилиум“; 

- кај АТЦ кодот N03AF02 – „Oxcarbazepine  –  таб-
лети СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, 
ознаката „* “ се заменува со ознаката „RS/RSS“; 

- кај АТЦ кодот N04ВА03 – „Levodopa + carbidopa 
+ entacapone  –  таблети СРЈ“, во колоната 7 – „Режим 
на пропишување”, ознаката „* “ се заменува со ознака-
та „RS/RSS со напомена - лекот се пропишува по доби-
ено мислење од клинички конзилиум“; 

- кај АТЦ кодот N06AX16 – „Venlafaxine  –  таблети 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, озна-
ката „* “ се заменува со ознаката „RS“; 

- кај АТЦ кодот N07AA02 – „Pyridostigmine  –  таб-
лети СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, 
ознаката „* “ се заменува со ознаката „RS/RSS со напо-
мена - лекот се пропишува по добиено мислење од кли-
нички конзилиум“; 

 
Член 2 

Во членот 1 од Листата на лекови кај АТЦ кодот 
C10AA - Инхибитори на HMGCoA редуктаза инхиби-
тори (СТАТИНИ) се бришат зборовите: „НАПО-
МЕНА: Се избира лек од групата на статини со најнис-
ка цена“;  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-10011/1 Управен одбор 

13 јуни 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје  Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
2801. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со 
член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 ,91/2013, 
187/2013, 43/2014 и 44/2014), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 27 мај 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУ-
КАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 
141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 
105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 
42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 
159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013, 119/2013, 
172/2013 и 10/2014), се вршат следните измени и до-
полнувања: 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 

 

Бр. 02-10011/2                                                                                                    Управен одбор 

13 јуни 2014 година Заменик на претседателот, 

Скопје                                                                                                                        Ангел Митевски, с.р. 

__________ 

2802. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014), 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27 мај 2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПА-

КЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалис-

тичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија” број 

44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 

10/2014 и 47/2014), во член 2, во табелата со поднаслов – Пакети на здравствени услуги за oртопедија, кај услугата 

АОРМ3-  Проширен специјалистички пакет со сонографско испитување, бројот „900“ се менува со бројот „980“, 

Во табелата со поднаслов „Пакети на здравствени услуги за психијатрија“ по услугата АПХМ13 – Проширен 

психијатриски пакет со птмц (ptms) се додава следната табела: 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-10011/3                                                                                            Управен одбор 

13 јуни 2014 година Заменик на претседателот, 
Скопје                                                                                                                         Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
2803. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27 мај 2014 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО 
– КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита 
(„Службен весник на Република Македонија” број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 
54/2013, 88/2013 и 47/2014), во член 2, во табелата со поднаслов „Биохемиски анализи“, по услугата БА2/2 - Крвна 
слика со диференцијална крвна слика, се додава следната табела: 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-10011/4                                                                                              Управен одбор 

13 јуни 2014 година       Заменик на претседателот, 

Скопје                                                                                                                        Ангел Митевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2804. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 28 став 1 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/2011 и 78/2013), по-

стапувајќи по барањето на Друштво за производство, 

трговија со електрична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО 

Скопје, за издавање на  лиценца за вршење на енергет-

ска дејност трговија со природен гас, на седницата од-

ржана на 27.6.2014 година,  донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРО-

ДЕН ГАС 

 

1. На Друштво за производство, трговија со елек-

трична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, му сe из-

дава лиценца за вршење на енергетската дејност трго-

вија со природен гас.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со при-

роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-

ње на енергетска дејност трговија со природен гас “ кој 

што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

    УП1 Бр. 11- 97/14         Претседател, 

  27 јуни 2014 година                   Димитар Петров,с.р. 

   Скопjе 

 

              Прилог 1  

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија со електрична 

енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје, Ул. 16-та Маке-

донска Бригада Бр.18, Скопје – Гази Баба, Република 

Македонија,  

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  

Трговија со природен гас  

3. Датум на издавање на лиценцата:  

27 јуни 2014 година 

4. Период на важење на лиценцата:   

10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

27 јуни 2024 година  

6. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ПГ- 25.06.01/14 

7. Број на деловниот субјект – 6385036 

8. Единствен даночен број – 4030008038555 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-

мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-

носно на други трговци, снабдувачи, производители на 

електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-

тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-

ден гас или купувачи од странство.  
 
10. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта: 

Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 

купопродажни договори за: набавка на природен гас од 

увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-

ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-

буција и регулирани услуги, договори со квалификува-

ните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас и 

договори за транзит низ преносниот систем. 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-

торија на Република Македонија. 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-

дувачите со природен гас; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги, во согласност со 

применливата тарифа, пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за 

дистрибуција, за количините на природен гас кои се 

обврзал да ги испорача, освен ако квалификуваниот 

потрошувач купува преносен и дистрибутивен капаци-

тет и регулирани услуги за сопствени потреби; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 

ги исполнува условите за квалитет определени со склу-

чените договори, како и пропишаните норми за квали-

тетот; 
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 

на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-

вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 

правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 

за пренос и системот за дистрибуција на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденци-

ја  

  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- 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, како 

и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 

финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во врска со вршење-

то на дејноста во претходната година (извештај на го-

дина).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 

2. Финансиски извештаии :  

- биланс на состојба и биланс на успех,  

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови,  

- применетите сметководствени политики,  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди, 

и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца.  

3. преземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и  

6. бизнис план за тековната година.    

15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на дејнос-

та до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за количините на природен гас, сог-

ласно договорите за набавка и договорите за испорака 

на природен гас, склучени со извозникот на природни-

от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 

со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 

и договорите за транзит низ преносниот систем 

- месечни извештаи за испорачани количини на 

природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел 

на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

16. Обврска за овозможување на пристап до објек-

тите и непосреден увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата,  во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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2805. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

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

136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од За-

конот за акцизите (“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, 34/2010 и 55/2011), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 

08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 

средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-

тување на надоместокот за задолжителни резерви на 

нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати (“Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната коми-

сија за енергетика на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 30.6.2014 година, донесе 

 

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 43,844 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 45,208 

   

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 42,955 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 42,365 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 34,462 

  

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 83,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 84,50 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,00 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 58,50 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 42,188 

 

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 
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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 21,825 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,732 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,337 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,171 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

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 1.07.2014 го-
дина 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. 02-1550/1  

30 јуни 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

2806. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 19 од Пра-

вилникот за начинот и условите за определување на ре-

гулиран максимален приход и регулирани просечни та-

рифи за пренос на електрична енергија, организирање 

и управување со пазарот на електрична енергија и ди-

стрибуција на електрична енергија („Службен весник 

на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и и член 9 од Тариф-

ниот систем за пренос и за пазар на електрична енерги-

ја („Службен весник на РМ“ бр. 44/14),  постапувајќи 

по Барањето за одобрување на регулиран максимален 

приход и просечна тарифа за вршење на регулирана 

дејност организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за регулира-

ниот период 2014 година и пресметка за 2014 година, 

бр. 02-3295 од 14.5.2014 година, на седницата одржана 

на 30.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТА-

РИФА ЗА 2014 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-

ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИ-

ЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕ-

КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕ-

КТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА,  

АД МЕПСО - СКОПЈЕ 

 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

организирање и управување со пазарот на електрична 

енергија на Операторот на електропреносниот систем 

на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година да 

изнесува 484.912.041 денари.   

2. Регулираната просечна тарифа за организирање и 

управување со пазарот на електрична енергија за 2014 

година се утврдува да изнесува 0,0603 ден/kWh за тргу-

вање со планирани количини на електрична енергија 

од 8.037.361.475 kWh. 

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 Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

УП1 бр. 08-77/14  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2807. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 21 од Пра-

вилникот за начинот и условите за определување на ре-

гулиран максимален приход и регулирани просечни та-

рифи за пренос на електрична енергија, организирање 

и управување со пазарот на електрична енергија и ди-

стрибуција на електрична енергија („Службен весник 

на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 13 од Тариф-

ниот систем за дистрибуција на електрична енергија за 

потрошувачите приклучени на дистрибутивниот си-

стем на  ЕВН Македонија АД Скопје („Службен весник 

на РМ“ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одо-

брување на регулиран максимален приход и регулира-

на просечна тарифа за вршење на регулирана дејност 

дистрибуција на електрична енергија за 2014 година, 

бр.07-4216/2 од 14.5.2014 година, на седницата одржа-

на на 30.6 2014 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 ЗА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 

МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБ-

ДУВАЊЕ  СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  СКОПЈЕ  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

дистрибуција на електрична енергија за 2014 година да 

изнесува 8.349.278.779 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција 

на електрична енергија за 2014 година се утврдува да 

изнесува 1,6641 ден/kWh за планирана испорака на 

5.017.253.415 kWh електрична енергија за потрошува-

чи 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 просечната тарифа за пренос 

на електрична енергија за 2014 година (0,2722 

ден/kWh) утврдена со Одлука за одобрување на регу-

лиран максимален приходи, просечна тарифа и тарифи 

за пресметковни елементи за вршење на регулираната 

енергетска дејност пренос на електрична енергија на 

Операторот на електропреносниот систем на Македо-

нија, АД МЕПСО - Скопје за 2014 година, тарифите за 

пресметковните елементи за категориите на приклучо-

ци, врз основа на кои ЕВН Електростопанство на Ма-

кедонија АД за дистрибуција и снабдување со еле-

ктрична енергија Скопје, како вршител на енергетската 

дејност дистрибуција на електрична енергија, им го фа-

ктурира надоместокот за користење на дистрибутивни-

от 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 Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

УП1 бр. 08-78-1/14  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2808. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 16 од Пра-
вилникот за цени на електрична енергија на тарифни 
потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 
168/11 и 135/12), член 15 од Правилникот за цени на 
електрична енергија за снабдување во краен случај 
(„Службен весник на РМ“ бр.97/12) и член 24 од Та-
рифниот систем за продажба на електрична енергија на 
домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на 
РМ“ бр.97/14),  постапувајќи по Барањето за утврдува-
ње на регулиран максимален приход и цена за вршење 
на регулирана дејност снабдување со електрична енер-
гија на домаќинствата и малите потрошувачи за 2014 
година, на ЕВН Македонија АД – Скопје, бр.07-4216/2 
од 14.05.2014 година, на седницата одржана на 
30.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФ-
НИ ПОТРОШУВАЧИ И СНАБДУВАЊЕ ВО КРА-
ЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА 
ЕВН МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. На Акционерското друштво за дистрибуција и 

снабдување со електрична енергија, ЕВН Електросто-

панство на Македонија – Скопје, за 2014 година се одо-
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брува регулиран максимален приход (MAR), за вршење 

на регулираните енергетски дејности снабдување со 

електрична енергија на тарифни потрошувачи и снаб-

дување во краен случај со електрична енергија да изне-

сува 22.907.201.587 денари, за испорачани 

4.555.403.981 kWh електрична енергија. 

2. Во согласност со регулираниот максимален при-

ход утврден во точка 1 на оваа Одлука, цените на прес-

метковни елементи врз основа на кои потрошувачите ја 

плаќаат испорачаната електрична енергија изнесуваат: 

2.1. За категорија на потрошувачи на 35 kV напон-

ско ниво и категорија на потрошувачи на 6kV,10(20) 

kV напонско ниво 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. За категорија на тарифни потрошувачи на 0,4 

kV (380 / 220V) напонско ниво 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

 

УП1 бр. 08-78-2/14  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2809. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од  За-
конот за енергетика  („Службен  весник  на  РМ“  бр. 
16/11, 136/11 и 79/13, 164/13 и 41/14)  и  член  16 од 
Правилникот за цени на електрична енергија на тариф-
ни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 
168/11 и 135/12),  постапувајќи  по  Барањето  за  одо-
брување  на  регулиран  максимален  приход  и  цена  
за  регулирана  дејност - производство  на  електрична  
енергија  на  Акционерско друштво за производство на  
електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 
во државна сопственост Скопје за 2014 година, бр.05-
3047/2 од 14.5.2014 година, на седницата одржана на 
30.6.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-

ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД 

ЕЛЕКТРАНИ НА  МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ  ЗА  

2014 ГОДИНА 

 

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скоп-

је, за 2014 година се одобрува регулиран максимален 

приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска 

дејност производство на електрична енергија да изне-

сува 15.956.672.929 денари, за обезбедување на коли-

чини на електрична енергијa, на влез во преносна мре-

жа, од сопствено производство во износ од 

5.868.000.000 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход 

за обезбедување на системските услуги на операторот 

на електропреносниот систем во износ од 1.195.358.333 

денари. 

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2014 

година за вршење на регулираната енергетска дејност 

производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРА-

НИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, се утврдува да изне-

сува 2,5156 ден/kWh. 

4. Во согласност со цената на електрична енергија 

утврдена во точка 3 на оваа Одлука, како  и регулира-

ната просечна тарифа за пренос на електрична енергија 

и регулираната просечна тарифа за организирање и 

управување со пазарот на електрична енергија, цените 

за пресметковните елементи за електрична енергија и 

моќност испорачана на потрошувачи директно приклу-

чени на преносната мрежа кои вршат дејност од јавен 

интерес, се утврдени да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

УП1 бр. 08-79/14  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2810. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 16 од Пра-

вилникот за цени на електрична енергија на тарифни 

потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 21/11, 

168/11 и 135/12), постапувајќи по Барањето за одобру-

вање на регулиран максимален приход и цена за 2014 

година за регулирана дејност производство на еле-

ктрична енергија на Акционерско друштво за произ-

водство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во 

државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино 

бр.02-356/1 од 15.05.2014 година, на седницата одржа-

на на 30.6.2014 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИ-

НО ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ  НЕГОТИНО  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. На АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост 

- Неготино, се одобрува регулиран максимален приход 

(MAR) за 2014 година во износ од 172.659.076 денари, 

кога ТЕЦ НЕГОТИНО е ангажирано од страна на АД 

ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на 

моќност и системски услуги за безбедно и сигурно 

функционирање на електроенергетскиот систем. 

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна 

сопственост - Неготино како производител на еле-

ктрична енергија, моќност и системски услуги за без-

бедно и сигурно функционирање на електроенергет-

скиот систем за потребите на тарифните потрошувачи 

од страна на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусе-

бен регулиран договор. 

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 Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

УП1 бр. 08-81/14  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2811. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 21 од Пра-

вилникот за начинот и условите за определување на ре-

гулиран максимален приход и регулирани просечни та-

рифи за пренос на електрична енергија, организирање 

и управување со пазарот на електрична енергија и ди-

стрибуција на електрична енергија („Службен весник 

на РМ“ бр. 21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тариф-

ниот систем за пренос и за пазар на електрична енерги-

ја („Службен весник на РМ“ бр. 44/14) постапувајќи по 

Барање за одобрување на регулиран максимален при-

ход и просечна тарифа за вршење на регулирана енер-

гетска дејност пренос на електрична енергија на АД 

МЕПСО Скопје за регулираниот период 2014 година, 

бр.02-3558 од 30.5.2014 година, на седницата одржана 

на 30.6.2014 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОДИ, ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИ-

ФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈ-

НОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ 

СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ  

ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 

пренос на електрична енергија за 2014 година да изне-

сува 2.141.885.489 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на еле-

ктрична енергија за 2014 година се утврдува да изнесу-

ва 0,2722 ден/kWh, за планирана испорака на 

7.867.401.483 kWh електрична енергија. 

3. Во согласност со регулираниот максимален при-

ход (MAR) за вршење на регулираната енергетска деј-

ност утврден со точка 1 од оваа Одлука, тарифите за 

пресметковните елементи врз основа на кои АД МЕП-

СО - Скопје, како вршител на енергетската дејност пре-

нос на електрична енергија, го фактурира надоместо-

кот за користење на електропреносниот систем, изне-

суваат: 

 

Тарифи за пресметковни елементи 

Врвна активна 

моќност 

(ден/kW) 

активна 

ел.енерг 

(ден/kWh) 

реактивна 

ел.енергија 

(ден/kvarh) 

13,86 0,2463 0,0985 

   

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 Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

УП1 бр. 08-90/14  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2812. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 23 став 2 од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), на седница-

та одржана на 30 јуни 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. ЕВН Македонија АД Скопје и АД ЕЛЕМ - Скопје 

како вршители на енергетската дејност снабдување во 

краен случај со електрична енергија се задолжуваат да 

ги снабдуваат со електрична енергија: 

- јавните претпријатија кои што вршат дејност од 

јавен интерес,  

- акционерските друштва и друштва во мнозинска 

сопственост на државата, кои што вршат дејност од ја-

вен интерес, 

- акционерските друштва и друштва во мнозинска 

сопственост на државата,  

кои што се наоѓаат на листата на потрошувачи кои 

можат самостојно да учествуваат на пазарот на еле-

ктрична енергија објавена од АД МЕПСО – Скопје врз 

основа на податоци за 2012 и 2013 година од Централ-

ниот регистар на Република Македонија, а не склучиле 

договор за снабдување со електрична енергија до 30 ју-

ни 2014 година. 

2. Обврската од точка 1, ЕВН Македонија АД Скоп-

је и  АД ЕЛЕМ – Скопје ќе ја извршуваат најдоцна до 

31 октомври 2014 година. 

3. Вршителите на енергетските дејности снабдува-

ње со електрична енергија или трговија со електрична 

енергија кои што ќе склучат договор за снабдување со 

електрична енергија со јавните претријатијата, акцио-

нерските друштва и друштва точка 1 на оваа Одлука, 

се должни во рок од 1 ден да ја известат Регулаторната 

комисија за енергетика, ЕВН Македонија АД Скопје и 

АД ЕЛЕМ - Скопје. 

4. По исклучок од точка 3 на оваа Одлука, во случа-

ите кога вршителите на енергетските дејности снабду-

вање со електрична енергија или трговија со електрич-

на енергија ќе склучат договор за снабдување со еле-

ктрична енергија со јавните претпријатија, акционер-

ските друштва и друштва од точка 1 на оваа Одлука, во 

јули или август или септември 2014, обврската за снаб-

дување со електрична енергија ја презема новизбрани-

от снабдувач со електрична енерегија, односно трговец 

со електрична енергија од првиот ден од наредниот ме-

сец. 

5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

6. Со влегувањето во сила на оваа Одлука престану-

ва да важи Одлуката Бр. 02- 854/1 од 28 март 2014 го-

дина. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година. 

 

Бр. 02-1556/1  

30 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2813. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8 

став 1 и член 11 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по бара-

њето на Трговското друштво за производство на елек-

трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-

тола, на ден 26.6.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 

НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија УП1 бр. 08-04/14 од 20.02.2014 година, објаве-

но во „Службен весник на Република Македонија“, 

бр.38/14, зборовите: „со планирана моќност од 1.968 

kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 

MW“. 

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите „планирана 

моќност од 1.968“ се менуваат и гласат: „планирана 

моќност од 2 MW“. 

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.377.696 kWh“ 

се менува и гласи: „17.520.000 kWh“. 

4. Во точката 3 зборовите: „со планирана моќност 

од 1.968 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќ-

ност од 2 MW“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-04/14  

26 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

2814. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), член 8 

став 1 и член 11 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13) , а постапувајќи по бара-

њето на Трговското друштво за производство на елек-

трична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Би-

тола, на ден 26.6.2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 

НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија УП1 бр. 08-05/14 од 20.02.2014 година, објаве-

но во „Службен весник на Република Македонија“, 

бр.38/14, зборовите: „со планирана моќност од 1.968 

kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќност од 2 

MW“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите „планирана 

моќност од 1.968“ се менуваат и гласат: „планирана 

моќност од 2 MW“. 

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.377.696 kWh“ 

се менува и гласи: „17.520.000 kWh“. 

4. Во точката 3 зборовите: „со планирана моќност 

од 1.968 kW“ се менуваат и гласат: „со планирана моќ-

ност од 2 MW“. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

   УП1 Бр. 08-05/14  

26 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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