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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4892.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА И
РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА
I
Г. Панде Лазаревски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Романија и Република Молдавија, со седиште во Букурешт.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија и Република
Молдавија престанува заклучно со 31.1.2017 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 52
Претседател
27 декември 2016 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
4893.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЈА
I
Г. Сашо Велјановски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Естонија, со седиште во Талин.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Естонија
престанува заклучно со 31.1.2017 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
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IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 53
Претседател
27 декември 2016 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
4894.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1
од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД
НОВАТА 2017 ГОДИНА
I
Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:
1. ЗОРАН НАСТЕ ЗДРАВКОВСКИ од Скопје, во
траење од 3 месеци
2. БЕРАТ ЈАКУП ЈАКУПИ од Скопје, во траење од
6 месеци
3. БЕКИМ ЗЕКИРИЈА ЈАХИЈА од Скопје, во траење од 6 месеци
4. ПАНДЕ НИКОЛА ЛАЗАРОВ од Скопје, во траење од 6 месеци
5. СИНИША ДАНЕ СПАСИЌ од с.Иванковци, во
траење од 3 месеци
6. ИЛИЈА ЉУПЧО НАСТОВ од Кавадарци, во траење од 6 месеци
7. САШО МОМЧИЛО СТОИЛКОВСКИ од Скопје,
во траење од 3 месеци
8. ЕНИС АКИФ ЏАФЕРОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
9. АЛЕКСАНДАР РАДЕ ДИМИТРОВСКИ од
Скопје, во траење од 6 месеци
10. ИСНИ САДИК ЈАКУПИ од с.Паничари, Скопје,
во траење од 6 месеци
11. ИЛЧО ЉУПЧО СПАСЕНОВСКИ од с.Глоѓи,
Тетово, во траење од 6 месеци
12. ЗЛАТКО ДИМИТРИЈА ЃЕРАСИМОВСКИ од
Скопје, во траење од 4 месеци
13. МАРИЧЕ НИКОЛА ПЕЦОВА од Неготино, во
траење од 6 месеци
14. ВЕСНА СЛАВКО СТАЛЕВСКА НИКОЛИЌ од
Скопје, во траење од 6 месеци
15. МИРЈАНА ИЛИЈА РИСТЕСКА ТРАЈКОВА од
Охрид, во траење од 6 месеци
16. ВАЛЕНТИНА ЗЕФ МЕСУЛИ од Тетово, во траење од 3 месеци
17. АХМЕТ АРИФ АРИФИ од с.Копаница, Скопје,
во траење од 6 месеци
18. БУРХАН ЌАНИ ТУША од с.Блаце, во траење
од 6 месеци
19. СЕФЕДИН ВЕБИ РАМАДАНИ од Скопје, во
траење од 6 месеци
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20. САБИТ МУАМЕТ ДУРАКУ од с.Рашче, Скопје,
во траење од 3 месеци
21. ОЛИВЕР БРАНКО СТАНКОВСКИ од Куманово, во траење од 4 месеци
22. ЏЕМАЛ ФАДИЉ МЈАКИ од Скопје, во траење
од 3 месеци
23. ЗЛАТКО БЛАГОЈА РИСТЕСКИ од Прилеп, во
траење од 6 месеци
24. ИРФАН АБДУЛБАРИ ИДРИЗИ од с.Џепчиште,
Тетово, во траење од 6 месеци
25. НУХИЈА СЕЛАМ ЏЕМАЉЕДИН од Тетово, во
траење од 6 месеци
26. НУРЕДИН ЏАФЕР НУРЕДИНИ од Скопје, во
траење од 6 месеци
27. СЛАВЧО ЛУЈЗА МИШКОВ од Велес, во траење од 6 месеци
28. ДЕМИР ФАЗЛИ МЕМЕД од Скопје, во траење
од 1 година
29. ФЛОРИМ МУСЛИ МАЛОКУ од Приштина, Република Косово, во траење од 1 година
30. ЃОРЃИ ВАСИЛ ТОПАЛОВСКИ од Скопје, во
траење од 6 месеци
31. БЛАГОЈ ЈОВАН КОЦЕВ од с.Пиперево, Струмица, во траење од 3 месеци
32. САШКО МИРКО НИКОЛОВСКИ од с.Драмче,
Делчево, во траење од 3 месеци
33. ПЕТРЕ БОРИС ВАСКОВ од Штип, во траење
од 6 месеци
34. АЛЕКСАНДАР ВАНГЕЛ ДЕРЕБАНОВ од
Охрид, во траење од 2 месеци
35. МЕДИН АСТРИТ КАБА од с.Велешта, во траење од 3 месеци
36. ИГОР СЛОБОДАН ЛАЗАРЕСКИ од Струга, во
траење од 3 месеци
37. НИКОЛА РИСТО ЛАЗАРЕВСКИ од Битола, во
траење од 3 месеци
38. ВАСИЛ ВЛАДО ЛАЗАРОВ од с.Прдејци, во
траење од 3 месеци
39. МИОДРАГ ВОЈО ПЕТРУШЕВСКИ од Куманово, во траење од 3 месеци
40. АВДУЛА ЕСАТ АЗИЗИ од Куманово, во траење од 3 месеци
41. АЛИ ФАЗЛИ КАДРИЈА од с.Никуштак, во траење од 3 месеци
42. ЈАШАР ЕДИС БЕЈРАТ од Штип, во траење од 3
месеци
43. ЕНЕС ЌЕНАН САБЕДИН од Скопје, во траење
од 6 месеци
44. РИСТО СТОЈАН ТИМОВ од Прилеп, во траење
од 6 месеци
45. ЉУБИША ПЕТАР ТАСЕВСКИ од Скопје, во
траење од 6 месеци
46. ЕЛВИР АВДУЛА РИЗВАНОВИЌ од Скопје, во
траење од 3 месеци
47. ЉУБОМИР ДАНЕ СЛАВЕВСКИ од Скопје, во
траење од 6 месеци
48. КОСТАДИН НИКОЛА ДУЛЕВ од Струмица, во
траење од 3 месеци
49. СТОЛЕ ВАНЧО ТРПЕВСКИ од Кочани, во траење од 3 месеци
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50. ЛОКМАН БАСТРИ ЗЕЌИРИ од с.Пирок, во
траење од 6 месеци
51. ЉАТИФ АВДИЉ АЉИМИ од Ново Село, Тетово, во траење од 6 месеци
52. АЗИЗ РАХМАН АЗИЗИ од с.Падалиште, Гостивар, во траење од 6 месеци
53. ХАРУН САМЕТ СЕЈДИ од с.Џепчиште, во траење од 3 месеци
54. ИДРИЗ ЈАШАР РАМАДАНИ од с.Чегране, во
траење од 3 месеци.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Број 08-1772/1
28 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4895.
Врз основа на член 7 став 5 од Законот за вршење
на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15,
192/15, 23/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за висината на надоместоци бр. 03-07 од 16.11.2016 година, донесен од Собранието на Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република
Македонија на седницата, одржана на 16.11.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8345/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4896.
Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.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, 12/14, 112/14, 130/14,
15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И
УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА
СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на
додадена вредност (,,Службен весник на Република
Македонија” бр.102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11,
150/11, 147/12, 117/14 и 31/16) во членот 2 став 1 по
точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:
,,15. Пелети, печки на пелети и котли на пелети,
распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8508/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4898.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИЗОРСКИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

“
Во НАПОМЕНАТА во ставот 3 зборовите: ,,и 14“
се заменуваат со зборовите: ,,14 и 15“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8507/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4897.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и
190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА НА ФОНДОТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за работа за 2015 година на Фондот за иновации
и технолошки развој бр. 05-156 од 15.3.2016 година,
одобрена од Управниот одбор на Фондот за иновации и
технолошки развој, на седницата одржана на 5.10.2016
година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Ревизорскиот
извештај за 2015 година на Фондот за иновации и технолошки развој бр.08-62 изработен од независен ревизор – Друштво за ревизија Ефект Плус на 26.9.2016 година, одобрен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на
5.10.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8508/2
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4899.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му
престанува користењето на следните движни ствари:

Стр. 6 - Бр. 222

28 декември 2016

А) КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА

Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното
наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците
на културата и Музеј Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа
одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Универзитетот
„Мајка Тереза“- Скопје.
Член 3
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“- Скопје со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8660/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4900.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движната
ствар и тоа:
Реден
број
1

Назив и опис на движната ствар

Количина

Телевизор Grunding 43 VLE 6621 BP

1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и
Музеј Охрид.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8662/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4901.
Врз основа на член 8 став (1) од Законот за индустриски - зелени зони („Службен весник на Република
Македонија“ бр.119/13, 160/14, 173/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 21.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА
„КОСЕЛ“
Член 1
Се основа Индустрискa зона „Косел“.
Член 2
Основач на зоната од член 1 на оваа oдлука е Владата на Република Македонија.
Член 3
Називот на Индустриската зона е: Индустриска зона „Косел“.
Скратениот назив на зоната гласи: ИЗ „Косел“.
Член 4
Индустриската зона „Косел“ e дефинирана со
државна урбанистичка планска документација согласно член 47 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање, а градбите се од прва категорија согласно
член 57 став 1 од Законот за градење.
Индустриската зона „Косел“ се основа на земјиште,
сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 45940 м2 која претставува:
1. КП 1071/2 во површина од 224 м2 заведена во
Имотен лист број 101 за КО Косел и
2. КП 821/2 заведена во Имотен лист број 1105 за
КО Косел и тоа :
- КП.бр.821/2, гиз, површина од 27930 м2
- КП.бр.821/2, зпз 1, површина од 10204 м2
- КП.бр.821/2, зпз 32, површина од 83 м2
- КП.бр.821/2, зпз 8, површина од 5080 м2
- КП.бр.821/2, зпз 34, површина од 1874 м2
- КП.бр.821/2, зпз 40, површина од 433м2
- КП.бр.821/2, зпз 41, површина од 112 м2.
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Член 5
Индустриската зона „Косел“, се основа за вршење
на дејностите согласно член 37 од Законот за индустриски - зелени зони.
Член 6
Индустриската зона „Косел“ се основа на определено време од 99 години.
Член 7
Со Индустриската зона „Косел“ како оператор управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно Законот за индустриски - зелени
зони.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8670/1
21 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8673/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4903.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“ ПРОБИШТИП

4902.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владaта на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резрви на нафта
и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип и тоа:
- 5 (пет) тони масло за горење-екстра лесно (ЕЛ-1)
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Државниот студентски дом „Доне Божинов“
Пробиштип за греење на домот.

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Државниот
студентски дом „Доне Божинов“ Пробиштип.

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
10.000 литри дизел гориво Еуродизел БС на Дирекцијата за заштита и спасување.
Нафтените деривати од став (1) на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за
ангажирање и работа на градежната механизација на
расчистување на коритото на реката Вардар кај с.
Рашче.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на нафтените
деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и
спасување.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8775/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4904.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
„БРАНКО СТАНОЕВИЌ” ГОСТИВАР
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резрви на нафта
и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“
Гостивар и тоа:
- 5 (пет) тони масло за горење-екстра лесно (ЕЛ-1)
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Ученичкиот дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар, за греење на домот.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Ученичкиот
дом „Бранко Станоевиќ“ Гостивар.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8775/2
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4905.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8775/3
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4906.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15,153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ
ОХРИДСКИ“-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резрви на нафта
и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“
Струга и тоа:
- 5 (пет) тони масло за горење-екстра лесно (ЕЛ-1)
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“
Струга, за греење на домот.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Ученичкиот
дом „Браќа Миладиновци“ Струга.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Св. Наум Охридски“- Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести ,,Св. Наум Охридски“- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8802/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4907.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

4908.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести
– Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-8803/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Бр. 42-8805/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4909.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8810/1
26 декември 2016 година
Скопје
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница –Битола.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка
болница – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8807/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4910.
Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со ова одлука од задолжителните резерви на нафта
и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат"
- Скопје и тоа:
- Еуродизел БС гориво............ 100.000 литри
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат" Скопје за извршување на основните работи од тековно,
инвестиционо и зимско одржување на патишта, планирани со Програмата за одржување и заштита на државни патишта за 2016 година.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат
на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат" Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4911.
Врз основа на член 21–а став 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15
и 215/15 ) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА
ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА
ПОСТОЕЧКИОТ ТЕАТАР КОМЕДИЈА ПОРАНЕШЕН МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - ЦЕНТАР
ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за изградба на нов објект на местото на
постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски
Народен театар – Центар во Скопје, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен Македонски Народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/16 и 176/16).
Член 2
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на
нов објект на местото на постоечкиот Театар Комедија
поранешен Македонски Народен театар – Центар во
Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 алинеја
2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на
местото на постоечкиот Театар Комедија поранешен
Македонски Народен театар – Центар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/16 и 176/16)
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8979/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

28 декември 2016
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4912.
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15,
31/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се
утврдуваат градбите со основна класа на намена В1–
образование и наука и компатибилни класи на намени
на основната класа на намена, кои е потребно да се
предвидат во рамки на КП бр. 9509/1 запишана во
Имотен лист бр. 99794, КП бр. 9509/2 и КП бр. 9509/3
запишани во Имотен лист бр. 50114, КП бр. 9509/4 запишана во Имотен лист бр. 45446, КП бр. 9509/8 запишана во Имотен лист бр. 45578, КП бр. 9509/9 запишана во Имотен лист бр. 46026, КП бр. 9509/10 запишана
во Имотен лист бр. 46034, КП бр. 9509/11 запишана во
Имотен лист бр. 46044, КП бр. 9509/12 запишана во
Имотен лист бр. 46478, КП бр. 9509/13 запишана во
Имотен лист бр. 46479, КП бр. 9509/5, КП бр. 9509/14
и КП бр. 9509/15 запишани во Имотен лист бр. 50113,
КП бр. 9509/17 и КП бр. 9509/18 запишани во Имотен
лист бр. 55459 и КП бр. 9510 запишана во Имотен лист
бр. 41460 за КО Центар 1, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

од 16.12.2016 година, донесена од Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, на седницата, одржана на 16.12.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9234/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4914.
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот
стандард („Службен весник на Република Македонија“
број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и
30/16) и член 39 став 3 од Законот за извршување на
Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ
СТАНДАРД ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2016 година („Службен
весник на Република Македонија” бр. 2/16) во точката
1 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-9213/1
27 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

4913.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08
139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15,
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 27.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ
ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Годишната програма
со Финансиски план за 2016 година на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони бр.01-1748/1

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-8840/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4915.
Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од
Законот за здравствената заштита (,,Службен весник на
Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе
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ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И
ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА
ДИЈАБЕТЕС ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16),
во дел 3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА
ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ,
ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА
ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2016
ГОДИНА во ставот 1 износот “578.963.528,00” се заменува со износот “464.530.528,00”.
Во точката 3. Изработка на брошури и флаери за
дијабетес – 100.000,00 денари, табелата се менува и
гласи:

во делот „ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 2 се додава нов
став 3, кој гласи:
„Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат
превентивни активности за спроведување на против
епидемиски мерки во поплавените подрачја во регион
Скопје согласно табела број 2-а“ .
По табелата бр.2 се додава нова Табела бр.2-а, која
гласи:
„Табела број 2-a

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
Табела број 3 се менува и гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8874/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4916.
Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно
здравје (,,Службен весник на Република Македонија“
бр. 22/10, 136/11, 144/14, 149/15 и 37/16 ) и член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12,
145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14,
10/15, 61/15, 149/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 26.12.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016
ГОДИНА
1. Во Националната годишна програма за јавно
здравје во Република Македонија за 2016 година,
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/16),

Ставот 5 станува став 6.
Во ставот 6, кој станува став 7, износот „
48.000.000,00“ се заменува со износот „38.000.000,00“.
Ставовите 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 8, 9, 10 и 11.
Во ставот 11 кој станува став 12, износот „
48.000.000,00“ се заменува со износот „38.000.000,00“.
Ставот 12 станува став 13.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8876/1
26 декември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

28 декември 2016

Бр. 222 - Стр. 13

4917.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на
градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко - планска документација бр. 42-8126/3
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
192/2016) направена e техничка грешка, поради што се
дава
ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД
ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Во членот 1 наместо „42-2695/1“ треба да стои „422695/12“.
Бр. 42-8126/3-1
21 декември 2016 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичката партиjа СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА ги исполнилa целосно своите обврски
за финансиско известување за 2015 година.
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги
исполнилa условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија , па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник
на РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на
истата во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-2434/2016
23 декември 2016 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Џафери с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

4918.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе

4919.
Врз основа на член 41 став (8) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 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, 12/14, 112/14, 130/14,
15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), министерот за
финансии донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ
ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2
од 27.6.2016 година престанува да важи за политичката
партиjа:
- СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се
доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08 , 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во “ Службен весник на Република Македонија”
број 125/2016 од 7.7.2016 година, Државниот завод за
ревизија достави допис број 23-11/125 од 21.12.2016 година co барање за запирање на забраната на исплатата
на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за финансиско известување за 2015 година.

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА
ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена
вредност.
Член 2
Даночната пријава на данокот на додадена вредност
се поднесува на образецот ,,ДДВ-04“, кој е даден во
Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на даночната пријава на данокот на
додадена вредност (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/14).
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017
година.
Бр. 20-8484/1
28 декември 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 222

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 222 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 222

28 декември 2016

28 декември 2016

Бр. 222 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 222

28 декември 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
4920.
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 Македонија” бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12,
53/13 и 31/15), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2017 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 МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

28 декември 2016

Бр. 222 - Стр. 19

ЛИСТА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Стр. 20 - Бр. 222

28 декември 2016

ЛИСТА
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО
РАМКИ НА КВОТИ)

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

28 декември 2016

Бр. 222 - Стр. 21

ЛИСТА
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Стр. 22 - Бр. 222

28 декември 2016

ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ
ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

28 декември 2016

Бр. 222 - Стр. 23

ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД НОРВЕШКА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ШВАЈЦАРСКАТА
КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2017 ГОДИНА

Бр. 11-6529/1
19 декември 2016 година
Скопје

Министер,
Дритон Кучи, с.р.

Стр. 24 - Бр. 222

28 декември 2016

4921.
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот
и постапката при распределба на стоките во рамките на
тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12,
53/12, 53/13 и 31/15), Министерството за економија објавува листа на стоки за 2017 година за кои се користи
принципот на распределба “прв дојден, прв корисник“
(first come, first served) и тоа
ЛИСТА
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА
ПРИСTАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО СТО

Бр. 11-6530/1
19 декември 2016 година
Скопје

Министер,
Дритон Кучи, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4922.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА
И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО
ПОТЕКЛО ОД БУГАРИЈА
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
Република Македонија кои потекнуваат од зона во радиус од 30 км од следните места во Бугарија:
- Пловдив,
- Враца и
- Видин.
Забраната од став 1 на овој член се применува на
месо од живина и диви птици како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се
произведени по 14 декември 2016 година.
Член 2
Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-5734/1
22 декември 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4923.
Врз основа на член 43 став 2, a во врска со член 8
став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 ,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44
став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11,
78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седница одржана
на ден 23.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС
1. Во Одлуката УП1 бр. 07- 78 од 8.7.2011 година,
за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, Куманово,
насловот на Одлуката се менува и гласи „ Одлука за
издавање лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување во краен случај со природен гас“.
2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „Снабдување во краен случај со
природен гас“.
3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење
на енергетска дејност снабдување во краен случај со
природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.
4. Прилогот 1 од Одлуката УП1 бр. 07- 78 од
8.7.2011 година, престанува да важи со влегување во
сила на оваа Одлука.
5. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
6. Оваа Одлука влегува сила на 1.1.2017 година, а ќе
се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-78
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО
ПРИРОДЕН ГАС
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.Фетка Наскова бр.22,
Куманово, Република Македонија.
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување во краен случај со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата:
01. 01.2017 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
01. 01.2027 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-15.05.1/11. 2/16
7. Број на деловниот субјект - 6080944
8. Единствен даночен број - 4017006157178
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај
со природен гас.
Како снабдување во краен случај со природен гас,
во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите приклчени на системот за дистрибуција на
природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни
снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од
договорите за снабдување.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста:
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ќе ја врши енергетската
дејност снабдување во краен случај со природен гас
преку склучување на соодветни договори за купување
и продажба на природен гас и договори за закупување
на дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи
одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување во краен случај со
природен гас, носителот на лиценцата Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ќе ја врши на истото подрачје на кое ја
врши и дејноста дистрибуција со природен гас.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
природен гас согласно купопродажните договори;
- обезбеди потребен дистрибутивен капацитет и
други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени
од Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија;
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- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите
што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени
мерења од страна на соодвтните мрежни оператори, а
во согласност со Правилата за снабдување во краен
случај и соодветните Мрежни правила;
- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторот на дистрибутивниот систем, во согласно со соодветните Мрежни правила;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на природен
гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на природен гас,
како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и
операторот на пазарот на природен гас;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување во краен случај со природен гас;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен :
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
- опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен
случај со природен гас, склучени со потрошувачи.
- податоци и информации согласно Правилникот за
следење на функционирањето на енергетските пазари.
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на дејноста и
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната 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 дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
4924.
Врз основа на член 43 став 2, a во врска со член 8
став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 ,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44
став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11,
78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седница одржана
на ден 23.12.2016 година донесе
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ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС
1. Во Одлуката бр. 02-406/1 од 11.2.2009 година, за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи
приклучени на системот за дистрибуција на природен
гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), насловот на Одлуката се менува и
гласи „Одлука за издавање лиценца за вршење на
енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“.
2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „Снабдување во краен случај со
природен гас“.
3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење
на енергетска дејност снабдување во краен случај со
природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.
4. Прилогот 1 од Одлуката 02-406/1 од 11.2.2009 година, престанува да важи со влегување во сила на оваа
Одлука.
5. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
6. Оваа Одлука влегува сила на 1.1.2017 година, а
ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-89/16
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО
ПРИРОДЕН ГАС
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2,
1000 Скопје, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување во краен случај со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата:
01. 01.2017 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
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5. Датум до кога важи лиценцата:
01. 01.2027 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-11.05.1/09. 2/16
7. Број на деловниот субјект - 5450411
8. Единствен даночен број - 4030999393528
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај
со природен гас.
Како снабдување во краен случај со природен гас,
во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите приклчени на системот за дистрибуција на
природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни
снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од
договорите за снабдување.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста:
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) ќе ја врши енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас преку склучување
на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен
капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика
на Република Македонија.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување во краен случај со
природен гас, носителот на лиценцата Дирекција за
технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), ќе ја
врши на територијата на Технолошко индустриските
развојни зони „Скопје 1“ и „Скопје 2“, односно на на
истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција
со природен гас.
12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
природен гас согласно купопродажните договори;
- обезбеди потребен дистрибутивен капацитет и
други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени
од Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите
што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени
мерења од страна на соодвтните мрежни оператори, а
во согласност со Правилата за снабдување во краен
случај и соодветните Мрежни правила;
- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторот на дистрибутивниот систем, во согласно со соодветните Мрежни правила;
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- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на природен
гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на природен гас,
како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и
операторот на пазарот на природен гас;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување во краен случај со природен гас;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен :
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
- опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применети-
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те сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен
случај со природен гас, склучени со потрошувачи.
- податоци и информации согласно Правилникот за
следење на функционирањето на енергетските пазари.
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на дејноста и
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната 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 дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
__________
4925.
Врз основа на член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14 , 33/15 , 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16) и член 44 став 2 од Правилникот за лиценци
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната
комисија за енергетика на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.12.2016година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА
НА ПРИРОДЕН ГАС
1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење
енергетска дејност дистрибуција на природен гас на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
Скопје, бр.02-404/1 од 11.2.2009 година („Службен
весник на РМ“ бр. 19/09), во Прилогот 1:
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Точката 6 се менува и гласи:
„6. Евидентен број на издадената лиценца: ПГ 9.3.1/09.2/16.“
Точката 9 ставот 2 се менува и гласи:
„Како енергетска дејност дистрибуција на природен
гас, во смисла на оваа лиценца се смета транспорт на
природен гас низ дистрибутивен систем и управување
со системот за дистрибуција на природен гас на определено подрачје заради испорака на природен гас на
купувачите, не вклучувајќи снабдување со природен
гас.“
Точката 10 се менува и гласи:
„Носителот на лиценцата ќе ја врши дејноста дистрибуција на природен гас на подрачјето на Технолошко индустриските развојни зони “Скопје 1“ и “Скопје
2“, кои што се наоѓаат на подрачјето на општина Илинден, Република Македонија, во согласност со Законот
за енергетика, другите прописи и Мрежните правила за
пренос на природен гас, Мрежните правила за дистрибуција на природен гас, како и обврските определени
со оваа лиценца.“
Точката 11 се менува и гласи:
„11. Средства и објекти преку кои ќе се врши
дистрибуција на природен гас:
„ Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската
дејност дистрибуција на природен гас, од местото на
приклучок на системот за пренос на природен гас
мерно-регулационата станица (МРС), лоцирана во
ГМРС, преку дистрибутивниот цевовод изведен од челични шавни цевки со дијаметар NO300, NO250,
NO125 и NO80, до мерно-регулационата станица
(МРС) на местото на приклучокот на потрошувачите
на природен гас приклучени на дистрибутивниот систем.
Управувањето со системот за дистрибуција на природен гас, ќе се врши преку:
- уреди и опрема за прибирање на податоци и информации потребни за управување со системот за дистрибуција на природен гас и
- уреди и опрема за управување со системот за дистрибуција на природен гас.“
Точката 13 се менува и гласи:
„13. Обврски за носителот на лиценца:
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди:
1) сигурно, безбедно, економично и доверливо функционирање на дистрибутивниот систем, во согласност
со важечките прописи со кои се утврдени техничките
правила;
2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и
испорака на природен гас преку дистрибутивната мрежа на недискриминаторна и транспарентна основа;
3) приклучување на потрошувачите на дистрибутивната мрежа, како и пристап на трети страни за користење на дистрибутивниот систем, во согласност со
овој закон и мрежните правила за дистрибуција, а врз
основа на објективни, транспарентни и недискриминаторни начела;
4) развој, обновување и одржување на дистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи со
кои се утврдени техничките правила и да обезбеди долгорочна способност на системот да ги задоволи разумните барања за дистрибуција на природен гас;
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5) изготвување план за одржување на мрежата во
согласност со мрежните правила за дистрибуција, негово доставување до Регулаторната комисија за енергетика и негово објавување на веб страницата на операторот;
6) потребните количини на природен гас за вршење
на своите функции со транспарентни, недискриминаторни и пазарни процедури, според правила однапред
одобрени од Регулаторната комисија за енергетика;
7) мерење на количините природен гас што се испорачуваат на потрошувачите и доставување на податоците од мерењата до снабдувачите;
8) пристап на корисниците до мерните уреди што се
во сопственост на операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со Законот за енергетика и Мрежните правила за дистрибуција;
9) изготвување на извештаи за финансискиот и физичкиот обем на планираните и реализираните услуги и
нивно доставување до Регулаторната комисија за енергетика, на начин, под услови и во рокови определени
со лиценцата;
10) водење на диспечерска книга, записи за доверливост на системите за комуникација, податоци од системот за надзор и управување, мерни податоци и таквите книги, записи и податоци да ги чува најмалку десет години и
11) доверливост на комерцијалните и деловните податоци за корисниците на дистрибутивниот систем;
12) ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита при работа, заштита
на животната средина, заштита на техничките средства
и опрема, како и со кои се обезбедуваат подеднакви услови за работа на потрошувачите во зоната и
13) обезбеди лицата кои раководат и ракуваат со
системот за дистрибуција, да имаат положен испит за
стручна оспособеност, согласно Законот за енергетика.“
Точката 14 се менува и гласи:
„14.Планирање на развојот на дистрибутивната
мрежа
1.Операторот на дистрибутивниот систем е должен:
- секоја година да донесува план за развој на дистрибутивниот систем за период од следните пет години, со содржина утврдена во мрежните правила за
дистрибуција и најдоцна до 31 октомври да го достави
до Регулаторната комисија за енергетика на согласност, а по добиената согласност планот да го објави на
својата веб страница.
- да подготвува и најдоцна до 31 октомври секоја
календарска година, да доставува до Регулаторната комисија за енергетика едногодишни и петгодишни прогнози за потребите од природен гас за системот со кој
управува.
- за секој регулиран период да изготвува и да доставува за одобрување до Регулаторната комисија за енергетика план за инвестирање во дистрибутивниот систем, во кој особено треба да биде прикажано очекуваното зголемување на ефикасноста на работата на дистрибутивниот систем како резултат на предвидените
инвестиции.“
Во точката 16 зборовите: „управување со системот
за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „ снабдување со природен гас“.
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Во точката 20 во ставот 2, по точката 1 се додава
нова точка 1а која гласи:
„ 1а. начинот на управувањето со системот за дистрибуција на природен гас во текот на извештајна година“.
Во точката 21 по ставот 2 се додава нов став 3 кој
гласи:
„Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари“.
Во точката 22 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и
одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.“
Во точката 23 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и
одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.“
Во точката 24 зборовите: „Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и
одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности“ се заменуваат со зборовите: „Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.“
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува сила на 1.1.2017 година, а
ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-90/16
23 декември 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4926.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 16) и
член 192 став (2) и (3) од Законот за енергетика
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 141/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16,
53/16 и 189/16) на седницата одржана на 23.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМOT ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС
1. Одлука за издавање на лиценца за вршење на
енергетската дејност управување со системот за дистрибуција на природен гас бр.02-408/1 од 11.2.2009 на
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
(ДТИРЗ), Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000
Скопје престанува да важи на 31.12.2016 година, по сила на закон.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Стр. 30 - Бр. 222

28 декември 2016

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-91/16
23 декември 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4927.
Врз основа на член 43 став 2, a во врска со член 8
став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на
РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 ,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44
став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр.143/11,
78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седница одржана
на ден 23.12.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС
1. Во Одлуката УП1 бр. 11-209/12 од 9.1.2013 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на
природен гас на Јавното претпријатие за енергетски
дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, насловот на Одлуката се менува и гласи „Одлука за издавање лиценца
за вршење на енергетска дејност снабдување во краен
случај со природен гас“.
2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „Снабдување во краен случај со
природен гас“.
3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење
на енергетска дејност снабдување во краен случај со
природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.
4. Прилогот 1 од Одлуката УП1 бр. 11-209/12 од
9.1.2013 година, престанува да важи со влегување во
сила на оваа Одлука.
5. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
6. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а
ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 11-209/12
23 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО
ПРИРОДЕН ГАС
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, со седиште на ул. Боро Џони
бр.10 Струмица, Република Македонија.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување во краен случај со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата:
01. 01.2017 година
4. Период на важење на лиценцата:
10 години
5. Датум до кога важи лиценцата:
01. 01.2027 година
6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-18.08.1/13.2/16
7. Број на деловниот субјект - 6589812
8. Единствен даночен број - 4027010511534
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај
со природен гас.
Како снабдување во краен случај со природен гас,
во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите приклчени на системот за дистрибуција на
природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни
снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од
договорите за снабдување.
10. Опис на условите и начинот на вршење на
дејноста:
Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица ќе ја врши енергетската дејност
снабдување во краен случај со природен гас преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на
дистрибутивен капацитет и други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи
одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување во краен случај со
природен гас, носителот на лиценцата Јавно претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА ГАС Струмица, ќе ја врши на истото подрачје на кое ја врши и
дејноста дистрибуција со природен гас.
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
природен гас согласно купопродажните договори;
- обезбеди потребен дистрибутивен капацитет и
други услуги од операторот на дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени
од Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите
што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени
мерења од страна на соодвтните мрежни оператори, а
во согласност со Правилата за снабдување во краен
случај и соодветните Мрежни правила;
- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторот на дистрибутивниот систем, во согласно со соодветните Мрежни правила;
- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на природен
гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на природен гас,
како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и
операторот на пазарот на природен гас;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување во краен случај со природен гас;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен :
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
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обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
- опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен
случај со природен гас, склучени со потрошувачи.
- податоци и информации согласно Правилникот за
следење на функционирањето на енергетските пазари.
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на дејноста и
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на непосреден
увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната 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 дејности.
17. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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