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публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
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и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.7.2017  година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ 

И БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ

Член 1
Со оваа одлука се формира Национален комитет за 

спречување на насилен екстремизам и борба против те-
роризам и се определуваат неговите задачи, начинот на 
работа и состав.

Член 2
Националниот комитет за спречување на насилен 

екстремизам и борба против тероризам (во натамошни-
от текст: Националниот комитет) се формира како наци-
онално координативно тело во Република Македонија 
со цел следење и анализирање на состојбата со пре-
венцијата на насилниот екстремизам и борба против те-
роризам и координирање на активностите на надлежни-
те институции во Република Македонија кои работат 
на решавањето на проблемите во оваа област.

Член 3
(1) Националниот комитет го раководи и претставу-

ва Националниот координатор за спречување на наси-
лен екстремизам и борба против тероризам (во ната-
мошниот текст: Националниот координатор).

(2) Националниот координатор се именува од стра-
на на Владата на Република Македонија, за период од 
четири години, со можност за повторно именување.

Стр.
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 (3) Националниот координатор:
- го координира процесот на изготвувањето на наци-

оналните стратегии за превенција од насилен екстреми-
зам и борба против тероризам со соодветни акциски 
планови;

- ги координира и насочува активностите на сите 
субјекти кои се вклучени во имплементацијата на пла-
новите произлезени од националните стратегии во оваа 
област;

- остварува интензивни контакти со претставници 
на граѓанскиот сектор, локалната самоуправа, верските 
заедници, експертската и научната јавност, со цел дефи-
нирање и имплементирање на соодветни мерки за пре-
венција од насилен екстремизам и борба против теро-
ризмот;

- ги следи трендовите на регионален и глобален 
план и остварува комуникација со соодветни институ-
ции и партнери на регионално и меѓународно ниво;

- го координира процесот на спроведување на про-
ценки, анализи и истражувања за причините, појавните 
облици, но и новите трендови за регрутирање на теро-
ристи и

- ги координира активностите поврзани со водење-
то на национални кампањи за превенција од насилен ек-
стремизам и радикализација и борба против тероризам, 
одржувањето на широко инклузивни јавни трибини, се-
минари и слично.

         
Член 4

(1) Помош и поддршка во работата на Национални-
от координатор му даваат заменикот национален ко-
ординатор за спречување на насилен екстремизам и за-
меникот национален координатор за борба против теро-
ризам.

(2) Заменикот национален координатор за спречува-
ње на насилен екстремизам и заменикот национален ко-
ординатор за борба против тероризам се именуваат од 
страна на Владата на Република Македонија, за период 
од четири години, со можност за повторно именување.
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(3) Заменикот национален координатор за спречува-
ње на насилен екстремизам:

- учествува во изготвувањето на стратешките доку-
менти од областа на превенција на насилниот екстреми-
зам и води грижа за навремено реализирање на об-
врските кои произлегуваат од нив;  

- врши анализа на состојбата и новите трендовите 
на регионален и глобален план и дава предлог мерки до 
Националниот координатор со цел ефикасна превенци-
ја на насилниот екстремизам;

- остварува соработка со соодветни институции и 
партнери во државата и надвор од неа со цел изнаоѓа-
ње на соодветни механизми за спречување на насилни-
от екстремизам и

- остварува континуирана соработка со претставни-
ци на граѓанскиот сектор, локалната самоуправа и вер-
ските заедници со цел дефинирање на соодветни мерки 
за превенција од насилен екстремизам и истите ги про-
следува до Националниот координатор. 

(4) Заменикот национален координатор за борба 
против тероризам:

- учествува во изготвувањето на стратешките доку-
менти од областа на борбата против тероризам и води 
грижа за навремено реализирање на обврските кои про-
излегуваат од нив;  

- врши анализа на состојбата следејќи ги трендови-
те на регионален и глобален план и дава предлог мерки 
до Националниот координатор со цел ефикасна борба 
против тероризмот и

- остварува континуирана комуникација со соодвет-
ни институции и партнери во државата и надвор од неа 
со цел изнаоѓање на соодветни механизми за борба про-
тив тероризмот.

(5) Замениците на Националниот координатор за 
својата работа од ставовите (3) и (4) на овој член редов-
но го информираат Националниот координатор. 

Член 5
Членовите и замениците на членовите на Национал-

ниот комитет ги номинираат следните институции:
- Министерството за внатрешни работи;
- Министерството за одбрана;
- Министерството за правда;
- Министерството за правда - Управа за извршува-

ње на санкциите; 
- Министерството за надворешни работи;
- Министерството за локална самоуправа;
- Министерството за труд и социјална политика;
- Министерството за образование и наука;
- Министерството за здравство;
- Министерството за информатичко општество и ад-

министрација;
- Министерството за транспорт и врски;
- Министерството за финансии -Управа за финан-

сиско разузнавање;
- Министерството за финансии - Управа за финан-

сиска полиција;
- Министерството за финансии - Царинска управа; 
- Агенцијата за разузнавање;
- Основното јавно обвинителство за гонење на орга-

низиран криминал и корупција;

- Центарот за управување со кризи;
- Дирекцијата за заштита и спасување; 
- Агенцијата за електронски комуникации; 
- Агенцијата за млади и спорт и 
- Комисијата за односи со верски заедници и религи-

озни групи.
Институциите од ставот 1 на овој член номинираат 

по еден член и негов заменик, освен Министерството 
за внатрешни работи, кое номинира еден член и негов 
заменик од Бирото за јавна безбедност и еден член и не-
гов заменик од Управата за безбедност и контраразузна-
вање.

Член 6
Членовите на Националниот комитет:
- активно учествуваат во изготвувањето на стратеш-

ките документи од областа на борбата против насилни-
от екстремизам и тероризмот;

- даваат континуирана поддршка во работата на На-
ционалниот координатор и неговите заменици и 

- редовно го информираат Националниот координа-
тор и неговите заменици за степенот на имплементаци-
ја на мерките и активностите во стратешките докумен-
ти од делокругот на работата на институцијата од која 
се номинирани. 

Член 7
Стручно-административните работи на Национални-

от комитет, на Националниот координатор и заменици-
те на Националниот координатор, ги врши секретарот 
на Нациoналниот комитет кој е претставник од Минис-
терството за внатрешни работи.

Член 8
Членовите, замениците на членовите и секретарот 

на Националниот комитет се назначуваат од страна на 
Владата на Република Македонија за време од четири 
години со можност за  повторно назначување.

Член 9
Националниот комитет донесува деловник за своја-

та работа.

Член 10
Националниот комитет доставува извештај за своја-

та работа до Владата на Република Македонија, најмал-
ку еднаш годишно.

Член 11
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 44-3954/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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1938.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КО-
МИТЕТОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ 
НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ 

РАЗВОЈ

1. Со ова решение престанува да важи Решението за 
разрешување на членовите на Комитетот за одобрува-
ње на инвестиции на Фондот за иновации и технолош-
ки развој број 24-3782/1 од 11 јули 2017 година, објаве-
но во („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.94/2017).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 11 јули 2017 година и ќе 
се објави во „Службен весник на Република Македо-
нија“.

Бр. 24-3782/2 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1939.
Врз основа на член 17 став 1 алинеја 1 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 
103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 
41/2014, 160/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015 и 
192/2015), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 25 јули 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Виктор Мизо се разрешува од должноста дирек-
тор на Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4128/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1940.
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагош-

ката служба („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 18/2011, 41/2014 и 55/2016), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР

НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА

1. Муедин Кахвеџи се разрешува од должноста ди-
ректор на Педагошката служба, орган во состав на Ми-
нистерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4129/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1941.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за Бирото 

за развој на образованието („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 
69/2013, 120/2013, 148/2013, 41/2014 и 30/2016), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
25 јули 2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА  БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. м-р Весна Хорватовиќ се разрешува од должнос-
та директор на Бирото за развој на образованието, ор-
ган во состав на Министерството за образование и на-
ука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4130/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1942.
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за застапува-

ње на Република Македонија пред Европскиот суд за 
човекови права („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.67/2009 и 43/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР - ВЛАДИН АГЕНТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТА-
ПУВАЊЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД

ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

1. м-р Костадин Богданов се разрешува од должнос-
та директор - владин агент на Бирото за застапување на 
Република Македонија пред Европскиот суд за човеко-
ви права, орган во состав на Министерство за правда, 
на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4131/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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1943.
Врз основа на член 34 од Законот за научно - истра-

жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 
24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 
и 53/2016), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 25 јули 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК  „КРСТЕ   МИСИРКОВ“ - 

СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за маке-
донски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје бр. 02-468/1 
од 15 декември 2015 година, со која за директор на Ин-
ститутот е избрана д-р Елена Јованова-Грујовска, нау-
чен советник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4132/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1944.
Врз основа на член 17 од Законот за Македонската 

банка за поддршка на развојот („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 
година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ 
ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА

НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ

1. За членови на Надзорниот одбор на Македонска-
та банка за поддршка на развојот АД Скопје се имену-
ваат:

- Никола Поповски
- Веланд Рамадани
- Кирил Колемишевски и
- Софче Јовановска.
2. Со именувањето на членовите на Надзорниот од-

бор на Македонската банка за поддршка на развојот 
АД Скопје, им престанува мандатот на досегашните 
членови и тоа: Марина Блажековиќ Тошевски, Ромела 
Поповиќ-Трајкова и Армир Садики.

3. Ова решение влегува во сила со денот на добива-
ње на согласнот за именување на членовите од точка 
еден од гувернерот на Народна банка на Република Ма-
кедонија, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

Бр. 24-4133/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.

1945.
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за застапува-

ње на Република Македонија пред Европскиот суд за 
човекови права („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.67/2009 и 43/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 25 јули 2017 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР - ВЛАДИН 
АГЕНТ НА БИРОТО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕ-
ПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ПРЕД  ЕВРОПСКИОТ

СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

1. За вршител на должноста директор - владин 
агент на Бирото за застапување на Република Македо-
нија пред Европскиот суд за човекови права, орган во 
состав на Министерство за правда, се именува Даница 
Џонова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4154/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1946.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот 

за државното правобранителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на      
25 јули 2017 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. На Ружа Спасевска државен правобранител во 
Државното правобранителство на Република Македони-
ја за подрачјето на Скопје и се утврдува престанок на 
функцијата, поради исполнување на условот за стекну-
вање на правото на старосна пензија, заклучно со 31 ав-
густ 2017 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4168/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1947.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот 

за државното правобранителство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на      
25 јули 2017 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  ЗА  ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО

1. На Јагода Глигорова државен правобранител во 
Државното правобранителство на Република Македони-
ја за подрачјето на Куманово и се утврдува престанок 
на функцијата, поради исполнување на условот за стек-
нување на правото на старосна пензија, заклучно со 31 
август 2017 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-4169/1 Претседател на Владата
25 јули 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1948.
Врз  основа на член 30 став (2) од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 
146/15 и 52/16), министерот за животна средина и прос-
торно планирање донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО, ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА И 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 
ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на обрaзецот на барањето за користење на вода и 
потребната документација која се приложува кон бара-
њето за издавање дозвола за користење на водата.

Член 2
(1) Барањето за издавање на дозвола за користење 

вода се поднесува во електронска и писмена форма на 
образец во А4 формат, на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на барање-
то за издавање на дозвола за користење се дадени во 
Прилог кој е составен дел на овој правилник.

(3) Во прилог на барањето од став (1) на овој член 
се приложува и следната документација:

-доказ за упис во Централен регистар на Република 
Македонија;

- имотен лист и копијa од катастарски план на пар-
целите на местото каде ќе се зафаќа, односно црпи во-
да или документ со кој се докажува дека барателот е но-
сител на друго стварно право врз парцелата; 

- основен проект за водостопански објекти и 
постројки изработен од страна на правно лице кое посе-
дува лиценца за проектирање согласно со Законот за 
градење;

- ревизија на основниот проект од алинејата 3 од 
овој став, изработена од правно лице кое поседува ли-
ценца за ревизија согласно со Законот за градење; 

- решение за одобрена студија за оцена на влијание-
то врз животната средина односно решениe за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животната средина 
издадено од надлежен орган согласно Законот за живот-
ната средина и

- топографска карта во размер 1:25.000, со коорди-
натно позиционирање на местото на зафаќање и место-
то на испуштање, како и локацијата на објектите и 
постројките. 

(4) За постојните објекти изградени врз основа на 
водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола 
за користење на водата и објектите, покрај документи-
те од ставот (3) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, барате-
лот на дозволата за користење на водата треба да дос-
тави и:

- техничката документација врз основа на која му 
била издадена водостопанската согласност или водосто-
панската дозвола и 

- копија од водостопанска согласност и/или водосто-
панска дозвола. 

(5) За постојни објекти за кои барателот не поседу-
ва техничка документација покрај документите од ста-
вот (3) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, барателот доста-
вува и проект на изведена состојба, со кој се прикажува 
фактичката состојба на постојните објекти, изработен 
од правно лице кое поседува лиценца за проектирање 
согласно со Законот за градење.  

(6) За постојни објекти за кои барателот не поседу-
ва водостопанска согласност и/или водостопанска доз-
вола од став (4) алинеја 2 на овој член, покрај докумен-
тите од ставот (3) на овој член, барателот доставува 
одобрение за градење и/или дозвола за употреба на об-
јектот согласно со Законот за градење.

(7) Во случај кога барањето се поднесува за користе-
ње на вода за консумирање од страна на човекот, за пре-
работка и производство на храна, за одгледување на ри-
би и водни птици и за напојување на добиток и/или на-
воднување на земјоделски површини, кон барањето, 
покрај документите од ставот (3) на овој член, барате-
лот доставува и документ за исправност на водата, од-
носно потврда дека водата одговара за намената издаде-
на од надлежен орган за безбедност на водата.

(8) Во случај кога барањето се поднесува за користе-
ње на подземни води, кон барањата, покрај документи-
те од ставот (3) на овој член,  барателот доставува и ела-
борат за извршени хидро - геолошки истражувања. 

(9) За дејностите за коишто се доделува концесија 
или јавно приватно партнерство,  кон барањето за ко-
ристење на води, покрај документите од ставот (3) на 
овој член, барателот доставува и договор за концесија 
или јавно приватно партнерство. 

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр.13-1705/6 Министер за животна средина
25 јули 2017 година и просторно планирање,

Скопје Садула Дураки, с.р.
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1949.

Врз основа на член 38 став (9) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 

електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 163/13, 146/15 и 

39/16), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА КОЛИЧИНИТЕ

ПО КАТЕГОРИЈА И ВИД НА ОПРЕМА КОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЈА ПУШТА НА ПАЗАР

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за евиденција за количините по кате-

горија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија.

Член 2

Евиденцијата за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазарот во Ре-

публика Македонија се изготвува на образец во А4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник.

Член 3

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

ка Македонија“.

     Бр.13-3559/2 Министер за животна средина

11 јули 2017 година и просторно планирање,

            Скопје Садула Дураки, с.р.
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1950.
Врз основа на член 45 став (4) од Законот за живот-

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

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЦЕЛИТЕ, НАЧИ-
НОТ НА ИЗРАБОТКА И ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА 
ПОДАТОЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ИЗВЕШТАЈОТ КАКО И НАЧИНОТ НА 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет на уредување

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната, целите, начинот на изработка и видот и изворите 
на податоци кои се користат за изработка на Извешта-
јот како и начинот на оценувањето на Извештајот. 

Член 2
Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:

1. Извештај за состојбата со животната средина е из-
вештај за состојбата и трендовите на животната сре-
дина, кои што се од суштинско значење за донесување 
на одлуки, обезбедување информации кои се користат 
при подготвување на планови, програми и стратегии, 
овозможува да се селектираат приоритети, ја интегрира 
политиката за заштита на животната средина во полити-
ките на другите сектори во земјата и овозможува разме-
на на информациите за животната средина со релеван-
тните меѓународни организации и меѓународните дого-
вори ратификувани од Република Македонија; 

2. Индикатор e инструмент за прикажување на сос-
тојбата на животната средина, следење на промените 
на квалитетот на животната средина и на постигнување-
то на целите на секторските политики или стратегиите, 
врз основа на собрани податоци и презентирани на од-
напред дефинирана методологија, заради воспоставува-
ње на врска помеѓу постојните податоци и целите на по-
литиката за заштита на животната средина;

3. Група на индикатори претставува збир на индика-
тори со коишто се опишуваат што е можно подетално 
сите аспекти на состојбата на животната средина по ме-
диуми и области, следење на промените на квалитетот 
на животната средина и на постигнувањето на целите 
на секторските политики или стратегиите;

4. Јавност е едно или повеќе физички и/или правни 
лица, граѓани и нивни организации, здруженија и гру-
пи кои ги користат податоците од Извештајот за состој-
бата со животната средина;

5. Физичко лице е секој граѓанин или трговец поеди-
нец кој согласно со Законот за трговските друштва е за-
пишан во Централниот регистар за вршење на соодвет-
на дејност кој ги користи податоците од Извештајот за 
состојбата со животната средина; 

6. ДПСИР рамка (движечки сили, притисоци, сос-
тојба, импликации, реакции) претставува логички на-
чин на организирање, класификација и презентирање 
на податоците и информациите за животната средина 
за целите на известувањето:

- движечки сили (Д) - основни движечки механизми 
кои предизвикуваат  негативни влијанија;

- притисоци (П) - последици од влијанието на дви-
жечките механизми;

- состојба (С) - моментална состојба на животната 
средина;

- импликации (И) - последици од притисоците;
- реакции (Р) - утврдување на целите, политиките и 

мерките за заштита на животната средина.

Член 3
Извештај за состојбата на животната средина

Извештајот за состојбата со животната средина (во 
понатамошниот текст: Извештајот) содржи мултидис-
циплинарни податоци и информации за условите и 
трендовите на животната средина, ги идентификува и 
ги анализира причините, врските и пречките во проме-
ните на  животната средина, ги одразува потребите во 
поглед на изнаоѓање решенија за унапредување на ква-
литетот на животната средина и проблемите на зашти-
тата, ги презентира резултатите што се од суштинско 
значење за донесување на одлуки во однос на животна-
та средина, обезбедува информации кои се користат 
при подготвувањето на национални планови за заштита 
на животната средина, здравствено-еколошки планови 
и стратегии за одржлив развој, помага во процесот на 
интегрирање на политиката за заштита на животната 
средина во социјалните и економските политики на зем-
јата, помага да се селектираат најважните потреби и 
приоритети во процесот на обезбедување и размена на 
информации  за животната средина во земјата и помеѓу 
земјите.

II. ФОРМА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 4
Форма на извештајот

Извештајот се публикува на македонски јазик.
Извештајот се печати на А4 формат со корица во 

боја, и сите карти и графици во боја со црно бел текст. 
Извештајот се подготвува во електронска форма со 

македонска поддршка, со употреба на табели, дијаг-
рами, графици, цртежи и карти, придружени со објасну-
вања, анализа и толкување.

Нумеричките податоци дадени во извештајот се 
претставени со апсолутни вредности придружени со со-
одветни симболи и вредности. Претставените нумерич-
ки податоци треба да бидат споредливи со тековните 
максимално дозволени концентрации или вредности на 
здраствено хигиенските стандарди, емисиони стан-
дарди, класификациони стандарди, утврдени гранични 
вредности за критични оптоварувања на елементите на 
животната средина и стандардите со кои се регулира ра-
ционалното користење на природните ресурси.

Извештајот претставува комбинација на текст и 
илустративен материјал за подобро разбирање на ин-
формациите и нејзино полесно користење.

Извештајот содржи карти на кои ќе бидат прикажа-
ни изворите на загадување, ширењето на загадувањето 
од посебните извори, контаминирани области и посеб-
но заштитени подрачја.  

III. СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА 
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 5
Содржина на Извештајот

Содржината на Извештајот се состои од следните 
поглавја: 

1. Предговор;
2. Вовед;
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3. Oсновни податоци за Република Македонија;
4. Одржлив развој;
5. Климатски промени;
6. Здравје и животна средина;
7. Медиуми на животната средина;
8. Влијанија врз животната средина;
9. Општи прашања за заштита на животната сре-

дина;
10. Интегрирани теми за заштита на животната сре-

дина;
11. Анекси;
12. Кратенки;
13. Референци  и
14. Листа на изготвувачи. 

Член 6
Вовед

Воведот содржи:
- Причини за изработка на извештајот; 
- Структура на извештајот;
- Методологија за изработка на извештајот и
- Период на известување. 

Член 7
Oсновни податоци за Република Македонија

Поглавјето за основните податоци за Република Ма-
кедонија содржи: 

- Географски карактеристики;
- Структура на релјефот;
- Климатски карактеристики;
- Хидрографија и
- Демографски услови. 

Член 8
Одржлив развој

Поглавјето за одржлив развој   содржи:
1. Вовед и
2. Цели на политиката на одржливиот развој во Ре-

публика Македониjа.

Член 9
Климатски промени

Поглавјето за климатски промени содржи:
1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Инвентар на стакленички гасови
5. Проекции на емисии на стакленички гасови
6. Ублажување на климатските промени
7. Сценарија за климатски промени
8. Ранливост и адаптација кон климатските проме-

ни и
9. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Член 10
Здравје и животна средина

Поглавјето за здравје и животна средина  содржи:  
1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Влијанието на загадената животна средина на 

здравјето на луѓето и
5. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Член 11
Медиуми на животната средина

Поглавјето за медиуми на животната средина сод-
ржи:

- Воздух;
- Управување со водите;
- Почва и
- Заштита на природата.

Делот за воздухот од став (1) алинеја 1 од овој член 
содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Емисии во воздухот;
5. Квалитет на амбиентниот воздух и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за управување со водите од став (1) алинеја 2 
од овој член  содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Квалитет на водата;
5. Користење на водите;
6. Собирање и третман на отпадни води;
7. Поплави и
8. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.
Делот за почва од став (1) алинеја 3 од  овој член 

содржи:
1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Својства на почвата;
5. Хемиска деградација;
6. Ерозија на почвата и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за заштита на природата од став (1) алинеја 4 
од овој член содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Геодиверзитет;
5. Биолошка разновидност;
6. Заштитени подрачја;
7. Еколошки мрежи;
8. Разновидност на видови
9. Национални црвени листи и
10. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи. 

Член 12
Влијанија врз животната средина

Поглавјето за влијанијата врз животната средина 
содржи: 

- Планирање на просторот и население;
- Земјоделство;
- Генетски модифицирани организми;
- Шумарство;
- Туризам;
- Енергетика;
- Транспорт;
- Индустрија;
- Управување со отпад;
- Хемикалии и
- Бучава.
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Делот за планирање на просторот и население од 
став (1) алинеја 1 од овој член содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Зафаќање на земјиштето;
5. Население и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.
 
Делот  за земјоделство од став (1) алинеја 2 од овој 

член  содржи:
1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Земјоделско земјиште;
5. Карактеристики на земјоделството и сточарското 

производство;
6. Влијанија врз земјоделството;
7. Влијанија на земјоделството врз останатите еко-

системи и
8. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за генетски модифицирани организми од став 
(1) алинеја 3 од овој член  содржи :

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Употреба на ГМО;
5. Производство на ГМО и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот  за шумарство од став (1) алинеја 4 од овој 
член содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Површини со шуми и шумско земјиште и корис-

тење на шумите;
5. Влијанија врз шумските екосистеми и 
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот  за туризам од став (1) алинеја 5 од овој член 
содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Карактеристики на туризмот;
5. Влијание на туризмот врз животната средина и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за енергетика  од став (1) алинеја 6 од овој 
член содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Производство на енергија;
5. Потрошувачка на енергија и енергетска ефикас-

ност;
6. Емисии на стакленички гасови и загадувачки суп-

станци од секторот енергетика и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот  за транспорт од став (1) алинеја 7 од овој 
член  содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 

4. Превоз на патници и стока;
5. Патен сообраќај и јавен градски превоз;
6. Влијание на транспортот врз животната средина и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи. 

Делот за индустрија од став (1) алинеја 8 од овој 
член содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Карактеристики на индустриското производство;
5. Влијание на индустријата врз животната средина и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за управување со отпад од став (1) алинеја 9 
од овој член  содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Количество на создаден отпад; 
5. Одржливо управување со отпадот во Република 

Македонија;
6. Системи за третман на отпад и
7. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за постапување со хемикалии од став (1) али-
неја 10 од овој член содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Внес на хемикалии во животната средина; 
5. Безбедно управување со хемикалии и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи.

Делот за бучава од став (1) алинеја 11 од овој член  
содржи:

1. Вовед; 
2. Законодавство;
3. Кратка оценка на состојбата; 
4. Состојба со бучавата и причини за бучава во жи-

вотната средина; 
5. Управување со бучавата во животната средина и
6. Остварување на целите и мерките пропишани во 

стратешките и планските документи. 

Член  13
Општи прашања за заштита на животната средина

Поглавјето за општи прашања за заштита на живот-
ната средина содржи:

1. Инструменти за заштита на животната средина;
2. Следење на состојбата на животната средина;
3. Информативен систем за животна средина;
4. Инспекциски надзор;
5. Информирање и учество на јавноста;
6. Образование и унапредување на свеста за живот-

ната средина;  
7. Економски инструменти за заштита на животната 

средина и
8. Вложувања во заштита на животната средина.

Член  14
Интегрирани теми за заштита на животната 

средина

Поглавјето за интегрирани теми за заштита на жи-
вотната средина содржи:
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1. Одржливо производство и потрошувачка;
2. Ефикасно користење на ресурсите и
3. Зелен развој.

IV. ЦЕЛИТЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 15
Цели на Извештајот

Со Извештаjoт се обезбедува:
- преглед на состојбите во животната средина;
- следење на трендовите на промените во квалите-

тот на животната средина, за соодветно и навремено ин-
тервенирање и оценување на напредокот кон одржли-
воста на развојот;

- основа за креирање на политика за заштита на жи-
вотната средина врз претходно идентификуваните еко-
лошки состојби и проблеми;

- релевантни информации во процесот на донесува-
ње на одлуки во областа животна средина;

- зголемување на свеста и информирање на јавноста 
и останатите релевантни чинители, како и пристап до 
релевантни податоци и информациите за животната 
средина и

- исполнување на обврските за известување на Ре-
публика Македонија.

V. НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 16
Насоки за изработка на Извештајот

Координативното тело формирано согласно Зако-
нот за животната средина за изработката на извешта-
јот, при изработката на извештајот се раководи од насо-
ките дадени во техничките извештаи   изработени од 
Европската агенција за животна средина.

Член 17
Употреба на ДПСИР рамка за изработка 

на Извештајот

Изработката на Извештајот се заснова на избор и 
употреба на индикатори според моделот на ДПСИР 
рамката, која што дава точна претстава за процесите 
што се одвиваат и состојбата на објектите што се наб-
људуваат и нивните влијанија врз животната средина.

Индикаторите во однос на ДПСИР рамката се делат 
во следниве групи: 

- Индикатори со кои се опишуваат движечките сили 
во животната средина;

- Индикатори со кои се опишуваат притисоците врз 
животната средина; 

- Индикатори со кои се карактеризира состојбата на 
животната средина; 

- Индикатори со кои се опишуваат импликациите 
во животната средина; 

- Индикатори со кои се опишуваат преземените ре-
акции и

- Индикатори за безбедноста и ризиците во животна-
та средина. 

Член 18
Индикатори за изработка на Извештајот

При изборот на индикаторите за изработка на Из-
вештајот се користат усвоените индикатори за животна 
средина во Република Македонија и меѓународно разви-
ени групи на индикатори, преку кои јасно се претставу-
ва состојбата со животната средина. 

Индикаторите се изработуваат и разгледуваат во од-
напред договорени временски серии од десет години, а 
доколку во таа временска серија не се располага со од-
редени индикатори, при изработка на извештајот се ко-
ристат сите расположиви податоци , за период не по-
мал од пет години. 

Член 19
Податоци за изработка на Извештајот

Доколку при изработката на извештајот, Координа-
тивното тело од член 16 од овој правилник не може да 
ги обезбеди бараните податоци од овој правилник, во 
Извештајот ги вклучува достапните податоци и инфор-
мации за животната средина.

Во случај кога не постојат податоци потребни за из-
работка на извештајот, во извештајот се констатира не-
достатокот на податоци и се утврдуваат потребните че-
кори за нивно обезбедување во иднина.

Член 20
Изработка на Извештајот

За изработување на Извештајот потребно е да се из-
врши: 

- Идентификација и анализирање на трендовите и 
состојбата на животната средина и природните ресурси 
и културно наследство во периодот од изготвувањето 
на претходниот Извештај, прикажано преку споредува-
ње на односните податоци; 

- Идентификација на причините за промените; 
- Предвидување на промените во претстојниот пери-

од на известување; 
- Оценка на ефективноста на политиката за заштита 

на животната средина и мерките што ќе се преземат за 
намалување на негативните влијанија на животната сре-
дина и

- Квалитативни и квантитативни оценки на состојба-
та на животната средина  и природните ресурси, како 
на нив влијаат природните сили, економските и други-
те активности.

VI. ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 21
Видот на податоци за изработка на Извештајот

Потребните податоци за изработка на Извештајот 
се и достапните информации од:

- Мониторинг на медиумите и областите на живот-
ната средина и ресурсите во животната средина; 

- Заштита на природата и природните ресурси и кон-
трола на користењето на природните ресурси; 

- Оценка на состојбата на животната средина; 
- Статистичките истражувања и информации;
- Трошоци за заштита на животната средина и
- Здравствен и епидемиолошки мониторинг и други 

функции поврзани со оценувањето на ефектите од сос-
тојбата на животната средина врз здравјето на луѓето.

Член 22
Извори на податоци

Главните извори на податоци за изработка на Из-
вештајот се: 

- Органите на државна управа;
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- Информации со кои располагаат органите и орга-
низациите, јавните установи, научните и образовните 
институции  кои се финансирани од буџетот на РМ 
(агенции, јавни претпријатија, ЈЗО, универзитети, инс-
титути и слично); 

- Индустријата; 
- Единици на локална самоуправа; 
- Државен завод за статистика; 
- Податоци и информации со кои располагаат поеди-

нечни експерти и волонтерски организации; 
- Податоци и информации од меѓународни информа-

тивни центри; 
- Податоци и информации добиени од академски, 

научни и стручни институции и 
- Податоци и информации со кои располагаат прав-

ните лица.

VII. НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Член 23
Оценување на Извештајот

По усвојувањето на извештајот од Владата на Репуб-
лика Македонија, Координативното тело иницира по-
стапка за оценување на квалитет на Извештајот.

Оценката од став (1) на овој член се заснова на мис-
лењата на корисниците на Извештајот и се темели на 
следниве основни аспекти:

- Квалитет, комплетност и точност на презентирани-
от материјал;

- Изгледот и формата на публикацијата;
- Леснотија за користење и 
- Колку придонесува за користење на материјалот 

од извештајот за да се дојде до одлуки важни за живот-
ната средина и да се креира политиката за животната 
средина.

При спроведувањето на оценувањето на Извешта-
јот, се консултираат експерти, претставници на засегна-
тите министерства, сектори во Владата и широката јав-
ност, со давање насоки/препораки за подобрување на 
извештајот во иднина со цел да се направи покорисен 
во процесот на донесување на одлуки во спроведување 
на политиките за животна средина.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24
Престанок на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната, целите, начинот на изработка и видот и изворите 
на податоци кои се користат за изработка на Извешта-
јот како и начинот на оценување на Извештајот („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 81/10).

Член 25
Влегување во сила

Овoj правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.13-3566/1 Министер за животна средина
11 јули 2017 година и просторно планирање,

Скопје Садула Дураки, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
1951.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА  
ТОПЛИНСКА  И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ-ТО

АД СКОПЈЕ

1. Во Одлуката УП1 бр.07-42/12 од 20.02.2012 годи-
на за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност производство на топлинска и електрична енергија 
во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија на Друштвото за производ-
ство електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД 
Скопје, („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/12),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 5, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ЕЕ - 86.01.1/12.2/17 и ТЕ - 12.01.1/12.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 2 зборовите “Пазарни правила 

за електрична енергија” се заменуваат со зборовите 
“Правила за пазар на електрична енергија”;

1.3 Во точка 13 став 1 алинеја 2 зборовите “Пазарни-
те правила” се заменуваат со зборовите “Правила за па-
зар на електрична енергија” по алинејата 7 се додава но-
ва алинеја 8 која гласи: 

“ – доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат алинеи 9, 
10, 11, 12, 13 и 14;

1.4 Во точка 16 став 2 зборовите “Пазарните пра-
вила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на 
електрична енергија”;

1.5 Во точка 20 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 07-42/12
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
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1952.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.07.2017 година,  
донесе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 
ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА И  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.07-168/14 од 15.12.2014 го-
дина за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност производство на топлинска и електрична енергија 
во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија на Друштвото за производ-
ство и трговија на топлинска и електрична енергија КО-
ГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 187/14),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ЕЕ-220.01.1/11.2/17 и ТЕ - 14.01.1/14.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 2 зборовите “Пазарни правила 

за електрична енергија” се заменуваат со зборовите 
“Правила за пазар на електрична енергија”;

1.3 Во точка 13 став 1 алинеја 2 зборовите “Пазарни-
те правила” се заменуваат со зборовите “Правила за па-
зар на електрична енергија” по алинејата 7 се додава но-
ва алинеја 8 која гласи: 

“ – доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10, 
11, 12 и 13;

1.4 Во точка 16 став 2 зборовите “Пазарните пра-
вила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар на 
електрична енергија”;

1.5 Во точка 20 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 07-168/14
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1953.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО  
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-19/16 од 28.06.2016 годи-
на за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност снабдување со топлинска енергија на Акционер-
ското друштвото за производство на електрична енер-
гија, Електрани на Македонија, во државна сопстве-
ност Скопје (АД ЕЛЕМ), („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.121/16), во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ТЕ - 15.03.1/16.2/17”;
1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2 која гласи: 
“- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, и 
7.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

 
УП1 бр. 11-19/16

21 јули 2017 година Претседател
Скопје Димитар Петров, с.р.

__________
1954.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Одлуката бр. 02-410/1 од 20.03.2006 година за из-
давање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на топлинска енергија на Акционерското 
друштвото за производство на електрична енергија, 
Електрани на Македонија, во државна сопственост 
Скопје (АД ЕЛЕМ) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/06), се менува по службена долж-
ност.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за производство на топлинска енергија се утврдени во 
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на топлинска енер-
гија“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-96/17
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
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    Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Акционерското друштвото за производство на елек-

трична енергија, Електрани на Македонија, во државна 
сопственост Скопје (АД ЕЛЕМ), ул. „11-ти Октомври“ 
бр.9 Скопје, Република Македонија  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на топлинска енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
20.03.2006 година 

4. Временски период на важење на лиценцата: 
35 години 

5. Датум до кога важи лиценцата: 
20.03.2041 година 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ТЕ - 01.01.1/06.2/17

7. Број на деловниот субјект - 6023754

8. Единствен даночен број - 4030005560757

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши

Со оваа лиценца се определува начинот и условите 
за вршење на енергетската дејност производство на топ-
линска енергија како дејност од јавен интерес, како и 
правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност производство на топлинска 
енергија од страна на регулиран производител, во смис-
ла на оваа лиценца се смета производство на топлинска 
енергија за потребите на потрошувачите и обезбедува-
ње на енергија за покривање на загубите во системот, 
системска резерва и системски услуги за одржување на 
потребни работни параметри (температура и притисок) 
во рамките на системот за топлинска енергија на што е 
приклучен.

10. Локација на енергетскиот објект
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на топлинска енергија ќе ја врши во топлана-
та на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – Скопје, на 
ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 Скопје. 

11. Објекти, постројки и инсталации за производ-
ство на топлинска енергија

Производството на топлинската енергија се врши 
со производни капацитети наведени во Табела 1 кој е 
составен дел на оваа лиценца. 

12. Обврски на носителот на лиценца
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон;

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континирано и квали-
тетно производство  на топлинска енергија;

- има постојани резерви на мазут согласно  Законот 
за енергетика;

- врши испорака на произведената количина на топ-
линска енергија до точката на прием на системот за дис-
трибуција на топлинска енергија;

- да се придржува кон склучените договори за про-
изводство, односно испорака на топлинска енергија;

- да врши мерење на испорачаната топлинска енер-
гија во системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија; и

- на носителите на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снаб-
дување со топлинска енергија, да им ги обезбеди  сите 
потребни информации за извршување на нивните об-
врски од лиценците. 

13. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната комиси-
ја за енергетика, за сите непланирани прекини во проце-
сот на производство на топлинска енергија, како и за 
причините за настанување на прекините и преземените 
мерки за нивно отстранување“.

14. Планирање на одржување на постојни и из-
градба на нови производни капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните постројки за производство на топлинска 
енергија, носителот на лиценцата е должен истите да 
ги одржува во исправна и функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе план за одржување на постојните и из-
градба на нови производни капацитети за период од 
пет години, како и годишна програма за реализација на 
планот.

Планот за одржување на постојните и изградба на 
нови производни капацитети особено треба да содржи:

- опис и на постојната состојба на производните ка-
пацитети;

- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на производните капацитети;

- локации каде се планира да се изградат нови или 
надградат постојните производни капацитети;

- финансиски извори за реализација на плановите.

15. Обврска за  одвоена сметководствена еви-
денција

Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои ги добива од правни-
те и физичките лица при вршењето на дејноста произ-
водство на топлинска енергија.
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17. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжител-
но се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. обемот на производство на топлинската енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секоја про-
изводна единица пооделно, количина и вид на потроше-
но гориво за производство на топлинската енергија во 
претходната година, количина на произведена и испора-
чана топлинска енергија за тарифни потрошувачи и пот-
рошувачи по посебни договори до точката на прием во 
дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувачка на 
топлинска енергија, број и времетраење на планирани-
те и непланираните прекини како и за причините за 
нивното настанување;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од: 

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината, 
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност,

- заштита при  работа,
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност;
4. остварување на годишната програма за реализаци-

ја на Планот за одржување на производните капаците-
ти и Планот за изградба на нови производни капаци-
тети;

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на топлинска енергија; и

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;

18. 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 известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на топлинска енергија.

19. Мерење на произведената и испорачаната ко-
личина на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен:
- во секоја производна единица на топлинска енер-

гија, односно топлана која предава топлинска енергија 
во дистрибутивната мрежа за греење на тарифните пот-
рошувачи да вгради мерен уред со пропишана класа на 
точност, со кој се мери предадената топлинска енергија 
на излез од производната единица;

- да ги одржува, проверува и сервисира мерните уре-
ди на сите мерни места; и

- да обезбеди пристап на корисниците на топлинска 
енергија и на други овластени лица до мерните уреди 
во согласност со закон и друг пропис.

20. Цени на топлинската енергија 
Носителот на лиценцата е должен произведената 

топлинска енергија да ја продава според цените за топ-
линска енергија формирани во согласност со  Правил-
никот за начин и услови за регулирање на цени на топ-
линска енергија за греење. 

Носителот на лиценцата е должен цените за топлин-
ската енергија кои што се утврдени од страна на Регула-
торната комисија за енергетика, да ги објавува на своја-
та веб страна.

21. Заштита на опремата и објектите од надво-
решни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци  од денот на влегувањето во сила на оваа ли-
ценца да донесе План за заштита на објектите и уреди-
те за производство на топлинска енергија и истиот да 
го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

22. Обврска за овозможување на пристап до об-
јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да овозможи прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и непосреден увид во целокупната 
документација, во согласност со Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности.

23. Квалитет на произведената топлинска енер-
гија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-
стојан квалитет на произведената топлинска енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со топлин-
ска енергија и другите прописи, како и да врши по-
стојан мониторинг на произведената и испорачаната 
топлинска енергија.

24. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменување и дополнување, како и продолжување, 

пренесување, престанување, суспендирање и одземање 
на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите 
од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.

25. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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1955.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-291/12 од 31.12.2012 го-
дина за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност производство на топлинска енергија на Друштво-
то за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 173/12),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ТЕ - 11.01.1/12.2/17”;
1.2 Во точка 12 став 1 по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2 која гласи: 
“ – да доставува податоци и информации согласно 

Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, 
7 и 8.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување.
3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 бр. 11-291/12
21 јули 2017 година Претседател

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

1956.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-292/12 од 31.12.2012 го-
дина за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност дистрибуција на топлинска енергија на Друштво-
то за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Скопје („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 173/12),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ТЕ - 12.02.1/12.2/17”;
1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2 која гласи: 
“- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 станува-
ат алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

 
УП1 бр. 11-292/12

21 јули 2017 година Претседател
Скопје Димитар Петров, с.р.

__________
1957.

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 
член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 
и 189/16) и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), на седницата одржана на 21.7.2017 година,  до-
несе

О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО  
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката УП1 бр.11-293/12 од 31.12.2012 го-
дина за издавање на лиценца за вршење енергетска деј-
ност снабдување со топлинска енергија на Друштвото 
за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ 
СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
173/12),  во Прилог 1:

1.1 Во точка 6, евидентниот број на издадената ли-
ценца се менува и гласи: 

“ТЕ - 13.03.1/12.2/17”;
1.2 Во точка 13 став 1 по алинејата 1 се додава нова 

алинеја 2 која гласи: 
“ - доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари.”

Алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, и 
7.

1.3 Во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише, алинеите 
2 и 3 стануваат алинеи 1 и 2.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

3. Оваа Oдлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

 
УП1 бр. 11-293/12

21 јули 2017 година Претседател
Скопје Димитар Петров, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1958.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 
2017 година, во однос на месец април 2017 година, е по-
висока за 0,7%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2017 
година, во однос на месец април 2017 година, за работо-
давачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија, изнесува 0,35%.

Министер
за труд и социјална политика,

Мила Царовска, с.р.

1959.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 
за труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 
2017 година, во однос на месец мај 2017 година, е 
повисока за 0,3%.

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2017 
година, во однос на месец мај 2017 година, за 
работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за 
исплата на платите во Република Македонија, изнесува 
0,15%.

Министер
за труд и социјална политика,

Мила Царовска, с.р.
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