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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ

2. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно

РАБОТИ

се утврдува во износ од 8.228,00 денари, согласно со
член 17 став (2) од Законот за данокот на личен доход.

4193.
ОБЈАВА

Бр. 20-11945/1
Договорот меѓу Владата на Република Северна Ма-

23 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

кедонија и Владата на Црна Гора за размена и заемна
заштита на класифицирани информации, потпишан на
24 мај 2019 година во Подгорица, ратификуван од Соб-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

ранието на Република Северна Македонија и објавен
4195.
во „Службен весник на РСМ“ број 180/19, согласно
членот 15, став 1 од предметниот Договор влегува во
сила на 13 декември 2019 година.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот
и постапката при распределба на стоки во рамките на
тарифни квоти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19), Министерството за еконо-

Министер
23 декември 2019 година

за надворешни работи,

Скопје

Никола Димитров, с.р.

мија објавува листа на стоки за 2020 година за кои се
користи принципот на распределба “прв дојден, прв
корисник“ (first come, first served) и тоа

ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГО4194.

ВОРОТ ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА

Врз основа на член 10 став (4) од Законот за дано-

МАКЕДОНИЈА ВО СТО

кот на личен доход („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 241/18), министерот за финансии

ОБЈАВУВА

1. Даночното намалување утврдено во член 10 став
(2) од Законот за данокот на личен доход, за 2020 година
на годишно ниво, изнесува 98.736,00 денари.

Бр. 11-6307/1
13 декември 2019 година

Министер за економија,

Скопје

Крешник Бектеши, с.р.

25 декември 2019
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4196.
Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на
тарифни квоти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за 2020 година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден,
прв корисник” (first come, first served) и тоа
ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)
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Бр. 11-6308/1
13 декември 2019 година
Скопје

25 декември 2019

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

25 декември 2019

Бр. 269 - Стр. 7

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

6. Во точката 41 потточка 41.1., зборовите: „предметот на тргување“ се заменуваат со зборовите: „предметот на договорот“.
7. Во точката 44, потточка 3) став 3, зборовите:

4197.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став
3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и точка 231
од Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 47/12, 50/13, 71/14, 223/15, 218/16,

„при што за овие позиции се“ се заменуваат со зборовите: „при што за овие позиции од портфолиото за тргување се“.
8. Во точката 56, во поднасловот „Актива пондерирана според други ризици“ во потточката 11), бројот:
„11.5“ се заменува со бројот: „11.3“.
Потточките 11.2) и 11.3) се бришат, а потточките
11.4) и 11.5) стануваат потточки 11.2) и 11.3).

221/18 и „Службен весник на Република Северна Маке-

По потточката 11.5), којашто станува потточка

донија“ бр.181/19), гувернерката на Народната банка

11.3) се додаваат две нови потточки: 12) и 13), коишто

на Република Северна Македонија донесе

гласат:
„12) Капитал потребен за покривање на ризикот од

УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

порамнување/испорака – се внесува износот од редот
бр. I од табелата бр. 3 од образецот РИ.
13) Капитал потребен за покривање на ризикот од

СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

другата договорна страна – се внесува износот од редот

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА

бр. 5 од табелата бр. 1 од образецот РДДС.“

АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

Потточките 12), 13) и 14) стануваат потточки 14),
15) и 16).

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за

Во потточката 12) којашто станува потточка 14),

методологијата за утврдување на адекватноста на капи-

броевите: „10 и 11“, се заменуваат со броевите: „10, 11,

талот („Службен весник на Република Македонија“ бр.
63/12, 109/12, 106/15, 18/16, 11/17 и 24/17), во точката 2
став 2, броевите: „9, 10,“ се бришат.
2. Во точката 36 потточка 36.3., бројот: „VIII.6.1“ се
заменува со бројот: „VIII-a“.
3. Во точката 38 став 1, зборовите: „групи позиции“
се заменуваат со зборовите: „финансиски инструменти“.

12 и 13“.
Во потточката 13) којашто станува потточка 15),
бројот: „12“ се заменува со бројот: „14“.
Во потточката V), бројот: „13“ се заменува со бројот: „15“.
Во потточката 14) којашто станува потточка 16),
бројот: „12“ се заменува со бројот: „14“.
9. Образецот АК се заменува со нов образец којшто
е составен дел на ова упатство.

4. Во точката 39 потточка 39.1., зборовите: „групи-

10. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од де-

те позиции“ се заменуваат со зборовите: „финансиски-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

те инструменти“.

Северна Македонија“.

Во потточката 39.2., бројот: „VIII.6.2“ се заменува
со бројот: „VIII-б“.
5. Во точката 40 потточка 40.1., зборовите: „предметот на тргување“ се заменуваат со зборовите: „предметот на договорот“.

У бр. 16-38179/1
12 декември 2019 година
Скопје

Гувернер,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

4198.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и
член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и
214/19), постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со
електрична енергија, УП1 бр. 07-16/11 од 4 декември
2019 година на Друштвото за внатрешна и надворешна
трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 декември 2019 година донесе

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност
снабдување со електрична енергија на Друштвото за
трговија, промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје,
издадена од Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија со Одлука УП1 бр. 07-173/14 од 24 октомври 2014 година и
изменета со Одлука УП1 бр. 07-173/14 од 8 февруари
2017 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 157/14 и 15/17) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

УП1 бр. 07-173/14
23 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4200.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и 214/19),
постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е
V), УП1 бр. 11-122/19 од 10 октомври 2019 година на
Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕНИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ ДОО Неготино, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седницата одржана на 19 декември 2019 година, донесе

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, издадена од Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија со
Одлука УП1 бр. 07-16/11 од 28 април 2011 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-16/11 од 16 февруари
2017 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 61/11 и 22/17) ПРЕСТАНУВА по барање на носителот.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 07-16/11
23 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4199.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 и
член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19 и
214/19), постапувајќи по Барањето за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со
електрична енергија, УП1 бр. 07-173/14 од 4 декември
2019 година на Друштвото за трговија, промет и услуги
ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 декември 2019
година донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО
СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
1. Се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на
големо со Еуродизел БС (Д-Е V) на Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕНИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ
ДОО Неготино.
2. Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со
Еуродизел БС (Д-Е V) е утврдена во Прилог 1, којшто е
составен дел на оваа Одлука.

Стр. 10 - Бр. 269

25 декември 2019

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Прилог 1

Носителот на лиценцата е должен во секое време да
поседува или да има обезбедено право на користење на
склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена
на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната
промена.

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ
БС (Д-Е V)

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија на големо со сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V),
носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ФЕНИКС ОИЛ ЕНЕРЏИ ДОО Неготино со седиште на ул.
Индустриска бр. 1, Неготино, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V)

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта,
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел
БС (Д-Е V), заради натамошна продажба на трговци
или потрошувачи во земјата и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за
транспорт,
- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на
потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- ги почитува техничките правила, нормативи и
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои
ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за
енергетика во согласност со закон.

9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност
Приемот и испораката на нафтениот дериват Еуродизел БС (Д-Е V), ќе се врши преку шест резервоарски
капацитети, четири од по 52 m3 и два од по 51 m3, на
локација Индустриска бр. 1, Неготино, на КП 9211 КО
Неготино, сопственост на Љупчо Пецов од Неготино.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

УП1 бр. 11-122/19
19 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3. Датум на издавање на лиценцата: 19 декември
2019 година
4. Датум на важење на лиценцата: 31 декември
2028 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: НДТРГ-60-2019
6. Единствен матичен број: 7293011
7. Единствен даночен број: 4019018508505

25 декември 2019

Бр. 269 - Стр. 11

Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во
согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
4201.
ИСПРАВКА
Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 105“ на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР
НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, издадена со Одлука УП1 бр. 12-105/19 од 15 октомври 2019 година, објавена во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.216/19, се врши исправка на датумот на важење на лиценцата, при што во
Прилог 1 точка 4 датумот “15 октомври 2054 година”
се заменува со датумот “19 март 2035 година”.
УП1 бр. 12-105/19
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4202.

ИСПРАВКА
Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Одранска река со реф. бр. 106“ на Друштвото за производство на електрична енергија СУПЕР
НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДОО Тетово, издадена со Одлука УП1 бр. 12-106/19 од 15 октомври 2019 година, објавена во „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.216/19, се врши исправка на датумот на важење на лиценцата, при што во
Прилог 1 точка 4 датумот “15 октомври 2054 година”
се заменува со датумот “19 март 2035 година”.
УП1 бр. 12-106/19
23 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

4203.
Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10,
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.110/19) и согласно член 5 од Општиот колективен
договор за јавниот сектор на Република Македонија
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08
и 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, склучија
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Колективниот договор на Министерството за
внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15, 227/15, 177/16 и 197/16), во член
151 во ставот 1 по зборовите „Единица за брзо распоредување“, се додава запирка и зборовите „Единица за
интервентна полиција“.
Член 2
Во член 169 во ставот (1), точката 5 се менува и
гласи:
„5. Единица за интервентна полиција 25%“.
Во точката 8 зборот „Одделение“ се заменува со
зборот „Единица“.
Во точката 9, алинејата 4 се менува и гласи:
„-Директорот на Агенцијата за национална безбедност 45%.“
Точката 10 се менува и гласи:
„10. Единица за откривање и демонтирање на експлозивни средства и направи“.
Член 3
Овој Колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а
се објавува во ,,Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Член 4
Овој Колективен договор влегува во сила со денот
на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Македонски
полициски синдикат
Претседател,
д-р Марјан Кицев, с.р.
Бр. 03-1875/1
24 декември 2019 година
Скопје

Министерство
за внатрешни работи
Министер,
Оливер Спасовски, с.р.
Бр.13.1.1-106315/1
24 декември 2019 година
Скопје
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