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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

 

1377. 

О Б Ј А В А 

 

Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за взаемна по-

мош и соработка по царински прашања, потпишана во Херцег Нови на 13 март 2013 година, ратификувана од 

Собранието на Република Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата („Службен весник на РМ“ бр. 

107 од 30 јули 2013 година), влегува во сила на 21 февруари 2014 година. 

 

 

11 февруари 2014 година                                       Министер, 

      Скопје                                                   Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1378. 

Врз основа на член 77 став 10 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република 

Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 

20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14),  министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТЕНИ ПРИХОДИ 

-ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ И ПЛАТЕН ДАНОК ПО ОДБИВКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај за исплатени приходи-до-

бивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка. 

 

Член 2 

Месечниот извештај за исплатени приходи-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по 

одбивка се поднесува во електронска форма на образецот „ПДД-МИ/ИС“, кој е даден во Прилог и е составен 

дел на овој правилник. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи: податоци за обврзникот (име и презиме и единствен матичен 

број на граѓанинот), износот на остварената добивка,  износот на пресметаниот и платен персонален данок на 

доход и дата на исплатата на добивката.  

 

Член 3 

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 20-8819/1  

4 март 2014 година                                                                                         Министер за финансии, 

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

1379. 

Врз основа на член  98 став (8) од Законот за стечај 

(“Службен весник на Република Македонија“бр.34/06, 

126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13 и 29/14)  министерот 

за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТА-

ПКАТА НА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАЖБА  КАКО 

И ПРОДАЖБАТА НА ИМОТОТ ДЕЛ ОД СТЕЧАЈ-

НАТА МАСА ЗА КОЈА МОЖЕ ДА НАСТАНАТ 

ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведување на постапката на електронска продажба како 

и продажбата на имотот дел од стечајна маса за која 

може да настанат штетни последици. 

 

Член 2 

Во рок од три дена по донесувањето на одлуката за 

затворање на деловниот потфат и претворање во пари 

на имотот, имотните права и побарувањата на должни-

кот кои влегуваат во стечајна маса, во системот на Е-

стечај што се води во Централниот регистар на Репуб-

лика Македонија, се објавува оглас со кој се повикува-

ат заинтересираните купувачи да го разгледаат имотот 

и да се информираат за начинот на продажбата. 

 

Член 3 

Огласот за електронска продажба се објавува во рок 

од три дена по истекот на рокот од член 2 на овој пра-

вилник и трае најмногу 15 дена. 

 

Член 4 

Заинтересираните купувачи се најавуваат преку 

системот за Е-стечај до стечајниот управник дека има-

ат намера да учествуваат на објавената електронска 

продажба. 

Право на учество во електронската продажба имаат 

лица кои ги исполниле условите од член 98 став (2) од 

Законот за стечај. 

 

Член 5 

Во точно определеното време на огласот, започнува 

електронското наддавање на купопродажната цена  и 

трае 30 минути. 

 

Член 6 

По завршувањето на јавното наддавање  Е-системот 

електронски ги известува учесниците за резултатите од 

наддавањето. 

Член 7 

Продажбата на имотот дел од стечајна маса за која 

може да настанат штетни последици се врши согласно 

член 98 став (5) од Законот за стечај. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 15-1432/1  

26 февруари 2014 година Министер, 

Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 

__________ 

1380. 

Врз основа на член 362 од Законот за стечај 

(“Службен весник на Република Македонија“бр.34/06, 

126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13 и 29/14) министерот 

за економија  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА СТЕЧАЈНА 

ПОСТАПКА 

 

Член 1 

Во Правилникот за професионални стандарди за 

стечајна постапка (“Службен весник на Република Ма-

кедонија“бр.119/06), во член 1, по зборовите “Стандард 

за образец за завршен извештај на стечајниот управник 

за извршените уплати и исплати“  сврзникот “и“ се за-

менува со запирка а по зборовите “Стандард за начи-

нот за водење и чување на документација“ се додаваат 

зборовите “и Стандард за месечен извештај“. 

 

Член 2 

Професионалниот стандард за месечен извештај е 

даден во Прилог бр.9 кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 15-1433/1  

26 февруари 2014 година Министер, 

Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 
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1381. 
Врз основа на член 37 став (2) од Законот за стечај 

(“Службен весник на Република Македонија“бр.34/06, 
126/06, 84/07, 47/11  79/13, 164/13 и 29/14) министерот 
за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА РЕАЛ-
НО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТЕЧАЈНИОТ 
УПРАВНИК И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  

НИВНАТА ВИСИНА 
 

I.Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува наградата и надо-

местокот на реално потребните трошоци на стечајниот 
управник   и начинот на утврдување на нивната висина. 

 
Член 2 

(1) Наградата се утврдува при секоја авансна испла-
та на побарувањата на доверителите.  

(2) Без исплата на побарувањата на доверителите 
авансна исплата во висина од една просечна плата се 
исплаќа најмногу за првите шест месеци сметано од от-
ворањето на стечајната постапка. 

(3) Заедно со предлогот за авансна исплата на сте-
чајните доверители, се доставува предлог за авансна 
исплата на дел од наградата за извршена работа на сте-
чајниот управник,  при што се доставува ажурирана 
пресметка на очекуваната вкупна награда, пресметка 
на делот на награда според висината на авансната ис-
плата на стечајните доверители, пресметка на износот  
на вкупно исплатените аванси и разликата што преос-
танува за доплата. 

(4) Наградата се утврдува и исплаќа и во случај на 
впаричување на имот врз кого постои право на одвоено 
намирување, при што се применуваат одредбите за оп-
ределување на награда при намирување на стечајните 
доверители. 

 
Член 3 

Наградата на стечајниот управник се утврдува врз 
основа на: 

1) Начинот на спроведувањето на стечајната поста-
пка, 

2) Висината на паричната вредност за намирување 
на побарувањата на стечајните доверители, 

3) Процент на намирување на стечајните довери-
тели, 

4) Сложеност на стечајната постапка и 
5) Времетраењето на стечајната постапка. 
 

Член 4 
Начинот на утврдување на наградата на стечајниот 

управник зависи од начинот на спроведување на сте-
чајната постапка (со впаричување на имотот на долж-
никот или спроведување план за реорганизација) и по-
себно за привремен стечаен управник во претходна по-
стапка. 

 
II. Начин на утврдување на висината на наградата на 

стечајниот управник кога стечајната постапка се 
спроведува со впаричување на имотот на должникот 

 
1. Парична вредност за намирување на побарувањата 

на доверителите 
 

Член  5 
(1) Во зависност од висината на паричните сред-

ства потребни за намирување на побарувањата на сте-
чајните доверители, наградата на стечајниот управник 
се определува според следната табела: 

Ставка Парична вредност за на-
мирување на побарува-
њата на стечајните дове-
рители  

Награда на сте-
чаен управник 

I До 300.000 ден. 60.000 ден.  
II Над 300.000 до 1.500.000 

ден. 
Од 60.000 до 
150.000 ден. 

III Над 1.500.000 до 
3.000.000 ден. 

Од 150.000 до 
300.000 ден. 

IV Над 3.000.000 до 
15.000.000 ден.  

Од 300.000 до 
600.000 ден. 

V Над 15.000.000 до 
30.000.000 ден. 

Од 600.000 до 
1.000.000 ден. 

VI Над 30.000.000 до 
150.000.000 ден. 

Од 1.000.000 до 
2.500.000 ден. 

VII Над 150.000.000 ден. Од 2.500.000 до 
7.500.000 ден. 

 
(2) Наградата од ставките дадени во табелата од 

став (1) на овој член се определува сразмерно на изно-
сот на намирувањето на побарувањата на доверите-
лите, при што интервалот на наградата се споредува со 
интервалот на намирувањето на побарувањата на сте-
чајните доверители. Во ставката VII од табелата, како 
горна граница на парична вредност на намирување на 
побарувањата се смета 650.000.000 денари. 

 
2. Процент на намирување на стечајните  

доверители 
 

Член 6 
За постигнато парично намирување над 50% од ут-

врдените побарувања на доверителите исклучувајќи ги 
доверителите од повисок исплатен ред согласно член 
117 од Законот за стечај, за секој 1% зголемена наплата 
на побарувањата, се зголемува за 1% и наградата 
пресметана според член 5 од овој правилник. 

 
3. Сложеност на стечајната постапка 

 
Член 7 

Врз основа на сложеност на постапката, во однос на 
видот и облиците на имотот на стечајниот должник и 
сложеност на неговото претворање во пари како на 
пример побарувања што потешко можат да се напла-
тат, побивање на правни дејствија, удели и акции во 
други трговски друштва и слично, наградата  определе-
на во член  5 од овој правилник може да се зголеми нај-
многу за 10%. 

 
4. Времетраење на стечајната постапка 

 
Член 8 

(1) Наградата утврдена според членовите 5, 6 и 7 од 
овој правилник се исплаќа во висина од 100% ако сте-
чајната постапка е заклучена во рок од една година. Во 
случај кога стечајната постапка трае повеќе од една го-
дина наградата се намалува по 4% месечно  во наред-
ните 18 месеци, така што по навршување на вкупно 30 
месеци, наградата ќе изнесува најмногу до 28%.  

(2) Во случај на промена на стечајниот управник 
пресметката на наградата од став (1) на овој член ќе  се 
врши во сразмерен дел на потребното време за заклу-
чување на постапката, но најдолго во рок од една го-
дина, сметајќи од денот на именувањето на новиот сте-
чаен управник, т.е. вкупно 42 месеци, по кој рок награ-
дата ќе изнесува најмногу до 28% од вкупната награда 
определена според член 5, 6 и 7 од овој правилник.    
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III. Начин за утврдувањена висината на наградата 

на стечаен управник во случај на реорганизација на 
деловниот потфат 

 
1. Парична вредност за намирување на побарувањата на 

доверителите 
 

Член 9 
(1) Во зависност од висината на паричните средства 

потребни за намирување на побарувањата на стечајни-
те доверители, наградата на стечајниот управник се оп-
ределува според следната табела: 

 
Ставка Парична вредност за на-

мирување на побарува-
њата на стечајните дове-
рители  

Награда на сте-
чаен управник 

I До 300.000 ден. 120.000 ден. 
II Над 300.000 до 1.500.000 

ден. 
Од 120.000 до 
300.000 ден. 

III Над 1.500.000 до 
3.000.000 ден. 

Од 300.000 до 
500.000 ден. 

IV Над 3.000.000 до 
15.000.000 ден. 

Од 500.000 до 
1.200.000 ден.  

V Над 15.000.000 до 
30.000.000 ден. 

Од 1.200.000 до 
2.100.000 ден. 

VI Над 30.000.000 до 
150.000.000 ден. 

Од 2.100.000 до 
4.000.000 ден. 

VII Над 150.000.000 ден. Од 4.000.000 до 
15.000.000 ден. 

 
(2) Наградата од ставките дадени во табелата од 

став (1) на овој член се определува сразмерно на изно-
сот на намирувањето на побарувањата на доверите-
лите, при што интервалот на наградата се споредува со 
интервалот на намирувањето на побарувањата на сте-
чајните доверители. Во ставката VII од табелата, како 
горна граница на парична вредност на намирување на 
побарувањата се смета 650.000.000 денари. 

 
2. Процент на намирување на стечајните  

доверители 
 

Член 10 
Ако со планот за реорганизација е предвидено намирува-

ње над 50% од утврдените побарувања на доверителите ис-
клучувајќи ги доверителите од повисок исплатен ред соглас-
но член 117 од Законот за стечај, за секој 1% зголемено на-
мирување на побарувањата, се зголемува за 1% и наградата 
пресметана според член 9 од овој правилник. 

 
3. Сложеност на стечајната постапка 

 
Член 11 

(1) По основ на сложеност на постапката во однос на 
планот за реорганизација определена со финансиските ана-
лизи и проекции, наградата  определена во член  9 од овој 
правилник може да се зголеми најмногу за 10%. 

(2) Ако планот за реорганизација е доставен со 
предлогот за отворање на стечајна постапка од долж-
никот или доверител, или доверителите на првото из-
вештајно собрание овластиле друго лице да изготви 
план, а стечајниот управник не учествувал во неговот 
изготвување, наградата на стечајниот управник опреде-
лена во член 9 од овој правилник, се намалува до 50%. 

 
4. Времетраење на стечајната постапка 

 
Член 12 

(1) Наградата утврдена според членовите 9, 10 и 11 
се исплаќа во висина од 100% ако стечајната постапка 
е заклучена во рок од една година. Во случај кога сте-
чајната постапка трае повеќе од една година наградата 
се намалува по 4% месечно  во наредните 18 месеци, 
така што по навршување на вкупно 30 месеци, награда-
та ќе изнесува најмногу до 28%.  

(2) Во случај на промена на стечајниот управник 
пресметката на наградата од став (1) на овој член ќе  се 
врши во сразмерен дел на потребното време за заклу-
чување на постапката, но најдолго во рок од една го-
дина, сметајќи од денот на именувањето на новиот сте-
чаен управник, т.е. вкупно 42 месеци, по кој рок награ-
дата ќе изнесува најмногу до 28% од вкупната награда 
определена според член 9, 10 и 11 од овој правилник.    

 
IV. Награда за работа на привремен стечаен  

управник 
 

Член 13 
(1) Утврдувањето на наградата на привремениот 

стечаен управник се врши врз основа на обемот на ра-
ботата, времето потребно за извршување на должнос-
тите определени со решението на стечајниот судија ка-
ко и висината на авансираните трошоци, а не треба да 
биде поголема од  20.000 денари. 

(2) Во случај кога во претходна постапка се подгот-
вува и донесува план за реорганизација, во тој случај 
наградата на привремениот стечаен управник може да 
изнесува најмногу во висина од 50% од утврдената наг-
рада од член 9 на овој правилник.  

(3) Привремениот стечаен управник има право на надо-
мест на реално сторените трошоци кои се определуваат сог-
ласно одредбите од член 15 од овој правилник. 

 
V. Надоместок на реално сторени трошоци  

за водење на стечајна постапка 
 

Член 14 
(1) Стечајниот управник еднаш месечно поднесува 

предлог пресметка за исплата на реално сторените тро-
шоци во стечајната постапка заедно со месечниот из-
вештај од член 34 став (2) од Законот за стечај.  

(2) Надоместоците за реално сторени трошоци за 
водење на стечајна постапка се определува врз основа 
на писмени документи, како докази за трошоците, кој-
што стечајниот управник ги доставува до стечајниот 
судија, со образложение, заедно со предлог за исплата. 

(3) Секој поединечен трошок треба да се подели на 
сите стечајни предмети што ги води стечајниот управ-
ник, земајќи го предвид реалното учество на секоја сте-
чајна постапка во реално сторениот трошок. 

(4) Во реално сторени трошоци влегуваат: 
1) Надоместок за закупнина на канцеларијата на 

стечајниот управник врз основа на склучен договор за 
закупнина во месечен паушален износ кој не може да 
биде повисок од 20.000 денари во вкупен износ за сите 
стечајни предмети што стечајниот управник ги води; 

2) Патни и дневни трошоци на стечајниот управник 
во конкретен стечаен предмет; 

3) Трошоци за телекомуникациски услуги, вклучу-
вајќи мобилни телефони не повеќе од 5.000 денари за 
сите стечајни предмети што ги води; 

4) Надомест за користење на сопствено превозно 
средство на подрачјето на надлежен суд во вкупен из-
нос од 10.000 денари за сите стечајни предмети што ги 
води во тој суд; 

5) Надомест за користење на сопствено превозно 
средство согласно Законот за работни односи и Општи-
от колективен договор за стопанство, доколку не се ко-
ристи превозно средство сопственост на стечајниот 
должник за конкретни стечајни предмети надвор од се-
диштето на стечајниот управник; 

6) Трошоци за дополнително ангажирани лица што 
се однесуваат за сите стечајни предмети што ги води 
стечајниот управник и посебно за ангажирани лица 
вработени  кај должникот; 

7) Сите трошоци поврзани со водење на деловниот пот-
фат, односно одржување на имотот на стечајниот должник; 

8) Трошоци поврзани со спроведување на стечајната по-
стапка со странски елемент согласно Законот за стечај и 
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9) Други трошоци (комунални услуги, потрошени 
канцелариски материјали, користење на компјутерска 
техника и сл.). 

 
VI. Преодни и завршни одредби 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за награда и надомес-
ток на реално потребните трошоци на стечајниот уп-
равник, начинот на утврдување на нивната висина и 
определување на износот на авансот за покривање на 
трошоците на претходна постапка (“Службен весник 
на Република Македонија“бр.119/06 и 77/13). 

 
Член 16 

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

 
Бр. 15-1434/1  

26 февруари 2014 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 

__________ 
1382. 

Врз основа на член 85 од Законот за стечај (“Служ-
бен весник на Република Македонија“бр.34/06, 126/06, 
84/07, 47/11,  79/13, 164/13 и 29/14) министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
СТЕЧАЈНОТО ДОСИЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и на-
чинот на водење на стечајното досие кое се формира за 
секоја стечајна постапка.  

 
Член 2 

Стечајното досие се води електронски во системот 
на Е-стечај при Централниот регистар на Република 
Македонија. 

 
Член 3 

Стечајното досие содржи попис со извештај за про-
цена, почетeн стечаен биланс, список на доверители и 
должници, табела на утврдени и оспорени побарувања, 
извештај за економско-финансиска состојба на стечај-
ниот должник, месечни и други извештаи на стечајниот 
управник, предлог план за распределба, завршен из-
вештај и план за реорганизација. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 15-1435/1  

26 февруари 2014 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 

__________ 
1383. 

Врз основа на член 30-а став (5) од Законот за сте-
чај (“Службен весник на Република Македо-
нија“бр.34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13 и 
29/14) министерот за економија  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 
И ЛИСТИТЕ НА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ ПО СУ-
ДОВИ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината 
на Регистарот на стечајните управници,  листите на стечајни 
управници по судови  кои се стекнале со лиценци односно 
им биле одземени и начинот на нивното водење. 

Член 2 
(1)Регистерот на стечајни управници во кој е вклу-

чен и посебниот регистар за стечајни управници со 
специјалистички познавања од областа на планот за ре-
организација, ги содржи следните податоци: 

- име и презиме на стечајниот управник, адреса, те-
лефонски број, 

- назив и седиште на друштвото стечаен управник, 
односно трговец поединец во кое е вработен стечајниот 
управник, 

- број и дата на издавање и дата на обновување на 
лиценца  за стечаен управник, 

- број и дата на решението за одземање на лиценца 
на стечаен управник, 

- висината, датумот и периодот на траење на осигу-
рувањето од професионална одговорност, 

- број на уверението за положен стручен испит на 
стчајниот управник и 

- број и дата на издавање на сертификатот за поло-
жен испит за специјалистички знаења од областа на 
планот за реорганизација. 

(2) Регистарот од став (1) на овој член се води елек-
тронски. 

(3) Формата и содржината на Регистарот од став (1) 
на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник.  

 
Член 3 

(1) Посебна листа на стечајни управници се води за 
секој надлежен суд, за стечајни управници кои се при-
јавиле да водат стечајни постапки во тој суд.  

 (2) Листата на стечајни управници по судови ги 
содржи следните податоци: 

- име и презиме на стечајниот управник, адреса, те-
лефонски број,електронска пошта, 

- назив, седиште  и ЕМБС на друштвото стечаен уп-
равник, односно трговец поединец во кое е вработен 
стечајниот управник и 

- број и дата на издавање на сертификатот за поло-
жен испит за специјалистички знаења од областа на 
планот за реорганизација. 

(3)Листата од став (1) на овој член се води елек-
тронски 

(4) Формата и содржината на Листата од став (1) на 
овој член се дадени во Прилог 2 кој  е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Податоците во Регистарот на стечајните управници 
и листите на стечајни управници по судови кои се стек-
нале со лиценци односно им биле одземени се внесува-
ат од страна на службени лица овластени од министе-
рот за економија. 

 
Член 5 

Податоците од Регистарот на стечајните управници 
и листите на стечајни управници по судови кои се стек-
нале со лиценци односно им биле одземени  најдоцна 
во рок три дена по нивното изготвување се објавуваат 
на веб страната на Министерството за економија. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 15-1437/1  

26 февруари 2014 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 



10 март 2014  Бр. 47 - Стр. 11 

 
 

 
 
 



 Стр. 12 - Бр. 47                                                                                          10 март 2014 
 

1384. 

Врз основа на член 89 став (6) од Законот за стечај 

(“Службен весник на Република Македонија“бр.34/06, 

126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13 и 29/14) министерот 

за економија  донесе 

 

П Р АВ И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНАТА 

ТАБЕЛА (ШЕМА) НА УТВРДЕНИ И ОСПОРЕНИ  

ПОБАРУВАЊА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на табелата (шемата) на утврдени и оспорени 

побарувања. 

 

Член 2 

(1) Табелата (шемата) на утврдени и оспорени поба-

рувања се изготвува во А4 формат на хартија со бела 

боја. 

(2)Табелата (шема) на утврдени и оспорени побару-

вања ги содржи следните податоци: 

- реден број; 

- назив, седиште, единствен матичен број на субјек-

тот - за правните лица и име и презиме, адреса и 

единствен матичен број на граѓанинот – за физичките 

лица; 

- исплатен ред; 

- назив на носителот на платен промет; 

- број на жиро сметка; 

- правен основ на побарувањето; 

- предмет врз кој има хипотека; 

- пријавен износ на побарување; 

- утврден износ; 

- оспорен износ;  

- правен основ на оспорувањето; 

- процентуално учество на побарувањето во вкуп-

ните побарувања; 

- вкупно побарувања од повисок исплатен ред и 

стечајни доверители  и 

- вкупно побарувања на разлачни доверители.  

(3)Формата и содржината на табелата (шемата) се 

дадени во Прилог  кој  е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 15-1438/1  

26 февруари 2014 година Министер, 

Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 
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1385. 
Врз основа на член 31 став (6) од Законот за стечај 

(“Службен весник на Република Македонија“бр.34/06, 
126/06, 84/07, 47/11, 79/13, 164/13 и 29/14) министерот 
за економија  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА СТЕЧАЕН УПРАВНИК 
СПОРЕД МЕТОДАТА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗБОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на избор 
на стечаен управник според методата на електронски  
избор. 

 
Член 2 

Системот на Е-стечај автоматски изготвува ранг 
листа на стечајни управници за секој суд посебно. 

 
Член 3 

Ранг листата од член 2 на овој правилник се изгот-
вува врз основа на: 

- број на стечајни предмети  што стечајниот управ-
ник ги води во сите судови и 

- времетраење на стечајните предмети. 
Вкупниот број на поени на секој стечаен управник 

се определува така што податоците од став (1) алинеја 
1 на овој член  се множат со податоците од став (1) 
алинеја 2 на овој член. 

Стечајниот управник со најмал број на поени е прв 
на ранг листата. 

 
Член 4 

Стечајниот судија кога ќе добие нов стечаен пред-
мет, или кога треба да изврши именување на нов стеча-
ен управник во веќе постоен стечаен предмет, преку 
системот на Е-стечај ја добива ранг листата на стечајни 
управници  на судот каде што се води стечајниот пред-
мет и го избира прворангираниот стечаен управник. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 15-1439/1  

26 февруари 2014 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 

__________ 
1386. 

Врз основа на член 290-a став (2) од Законот за сте-
чај ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.34/06, 126/06,84/07, 47/11,  79/13, 164/13 и 29/14) ми-
нистерот за економија донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОСЕБНАТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА 
ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ ПЛАН ЗА 
РЕОРГАНИЗАЦИЈА КАКО И ЗА ПОЛАГАЊЕ ИС-
ПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА 

ПОСЕБНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЗНАЕЊА 
 
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за кои 

се спроведува посебната специјалистичка обука за под-
готовка и спроведување на план за реорганизација, ка-
ко и темите за полагање испит за стекнување на серти-
фикат за посебни специјалистички знаења. 

2. Програмата од точката 1 на оваа програма се сос-
тои од следните теми: 

I. ТРГОВСКИ ДРУШТВА 
1. Поим за трговски друштва, основање, форми на 

трговските друштва, време на траењето на трговските 
друштва, друштвото како правно лице, одговорност за 
обврските, посебна одговорност на содружниците, од-
носно акционерите;  

2. Управување со трговските друштва; 
3. Управување со средствата на друштвото, управу-

вање со трошоците, управување со квалитетот на еко-
номијата на друштвото, управување со резултатите; 

4. Белези на трговските друштва; 
5. Фирма, седиште и предмет на работењето; 
6. Застапување на трговските друштва; 
7. Прокура, трговски полномошник и трговски пат-

ник;  
8. Трговски регистар и постапка за упис, поим на 

трговскиот регистар, субјектите на уписот, податоците 
што се запишуваат во трговскиот регистар, видовите на 
уписи и начелата на упис во трговскиот регистар и 

9. Tрговски книги, годишни сметки, финансиски 
извештаи, сметководство и ревизија на финансиски из-
вештаи. 

 
II.ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 
1. Поим и видови на на финансиски извештаи; 
2. Биланс на состојба; 
3. Биланс на успех ; 
4. Извештај за промени во капиталот; и 
5. Извештај за готовински текови. 
 
III. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 
1. Примена на финансиската анализа; 
2. Постапка на финансиска анализа; 
3. Рацио анализа: 
- показатели на ликвидноста; 
- показатели на активноста; 
- показатели на задолженоста; 
- показатели на профитабилноста;   
- показатели на пазарна вредност  и 
4. ДИПОН анализа. 
 
IV. ВРЕМЕНСКА ВРЕДНОСТ НА ПАРИТЕ 
1. Поим и значење; 
2. Дисконтирање; 
3. Пресметка на идна вредност; 
4. Вкаматување; 
5. Пресметка на сегашна вредност; 
6. Утврдување на дисконтна стапка и 
7. Примена на концептот на временска вредност на 

парите. 
 
V. ДОЛГОРОЧНО ФИНАНСИСКО ОДЛУЧУ-

ВАЊЕ 
1. Карактеристики на ефикасноста на капиталните 

вложувања; 
2. Постапка на планирање на капиталните вложу-

вања; 
3. Компоненти на процесот на инвестициско вложу-

вање: 
- животен век на инвестицијата и нејзини проекции; 
- готовински текови; 
- третман на амортизацијата; 
- инвестиции во постојани и трајни обртни сред-

ства; 
- примена на принципот на инкременталност; 
- утврдување на дисконтна стапка; 
- третман на инфлацијата; 
4. Примена на готовински текови за оценка на ин-

вестициски проекти:  
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- нето-сегашна вредност и резидуална вредност на 
капиталот; 

- оценка на рентабилноста на проектот ; 
5. Критериуми за оценка на инвестициони проекти; 
6. Период на враќање на инвестиција; 
7. Просечна стапка на принос; 
8. Нето – сегашна вредност; 
9. Интерна стапка на рентабилност и 
10. Долгорочни вложувања и ризик. 
 
VI.ЦЕНА (ТРОШОК) НА КАПИТАЛ 
1. Определување на очекувана стапка на принос ка-

ко основа на цената на капиталот; 
2. Цена на долгот; 
3. Цена на капиталот на приоритетни акции; 
4. Цена на капиталот од обични акции; 
5. Примена на CAPM методата; 
6. Гордонов модел (константна стапка на раст); 
7. Метод на надградување; 
8. Цена на капиталот од интерни извори (акумули-

рана добивка); и 
9. Утврдување на просечна цена на капиталот 

(WACC). 
 
VII.МЕТОДИ НА ПРОЦЕНА 
1. Статички пристап во процената – Метод на коре-

гирана книговодствена вредност  и 
2. Приходни методи на процена на капиталот.  
 
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЈА 
1. ОПШТО ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА 
1.1. Финансиско работење (основни правила на фи-

нансиското работење, обезбедување ликвидност и сол-
вентност, ризици во финансиското работење, управува-
ње со ризикот на ликвидност, пратење и обезбедување 
на адекватност на капиталот, исполнување на парични-
те обврски, обврски на органите на управување во 
друштвото кога ќе настане неликвидност или инсол-
вентност) и 

1.2. Реорганизација на друштвото (план за реорга-
низација, поим и цел, содржина на планот за реоргани-
зација, мерки за реализација, подготвителен дел на 
планот, содржински дел, прилози кои треба да се под-
несат со планот,  финансиски проекции  на билансот на 
успех, билансот на состојба и готовинскиот тек за на-
редните пет години). 

 
2. РЕОРГАНИЗАЦИЈА ВО ПРЕТХОДНА ПОСТА-

ПКА 
2.1. Изготвување на планот за реорганизација и дос-

тавување на доверителите; 
2.2. Постапка на одлучување и  учество на судот во 

постапката на одлучување по планот  и  
2.3. Заклучување на стечајната постапка. 
 
3. РЕОРГАНИЗАЦИЈА ВО СТЕЧАЈ 
3.1. Изготвување на планот за реорганизација и дос-

тавување на доверителите,  
3.2. Постапка на одлучување и  учество на судот во 

постапката на одлучување по планот; 
3.3. Заклучување на стечајната постапка; 
3.4. Надзор и контрола на планот за реорганизација: 
3.5. Решение за надзор и контрола на спроведување 

на планот; 
3.6. Објавување на надзорот; 
3.7. Права и обврски на стечајниот управник; 
3.8.  Укинување на надзорот  и 
3.9. Иницијатива за отворање на стечајна постапка. 

3. За спроведување на посебната специјалистичка 
обука за подготовка и спроведување на план за реорга-
низција и за полагање стручен испит за стекнување 
сертификат за посебни специјалистички знаења се ко-
ристи следната литература и прописи:  

- Закон за стечај; 
- Закон за трговските  друштва ; 
- Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски 

Факултет Скопје, 2007; 
- Професионален стандард за минимум податоци 

кои треба да ги содржи планот за реорганизација кој го 
поднесува стечајниот управник и 

- Професионален стандард за вршење контрола над 
извршување на планот за реорганизација  

 
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 15-1436/1  

26 февруари 2014 година Министер, 
Скопје Ваљон  Сараќини, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

1387. 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 
23/13, 137/13, 164/13 и 38/14), министерот за култура 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-
РЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ-
ГИСТАРОТ ЗА ПОТЕКЛОТО НА ДВИЖНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ШТО Е ПРЕДМЕТ 
НА ТРГОВИЈА, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
КОНТРОЛА НАД ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ  

И ОБРAСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на воде-

ње на регистарот за потеклото на движното културно 
наследство што е предмет на трговија, начинот на 
вршење на контрола над водењето на регистарот и об-
расците што се употребуваат („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.11/10), во член 2 во став 1 во 
алинејата 8 зборовите „и печат“ се бришат. 

Во Образецот 1 зборовите „печат и“ се бришат. 
 

Член 2 
Во член 3 во ставот 2 зборовите „и печат“ се бри-

шат. 
 

Член 3 
Во член 5 во став 1 во алинејата 6 запирката по збо-

рот „продажба“  и зборот „печат“ се бришат. 
Во Образецот 2 зборовите „печат и“ се бришат. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 54-2814/1 Министер 

4 март 2014 година за култура, 
Скопје д-р Елизабета Канческа-Милеска, с.р. 
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ДРЖАВНА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА 

1388. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1, а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 

(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13 и 34/13 и 

14/2014), Државната изборна комисија на седницата 

одржана на 07.03.2014 година, во состав: претседател, 

Никола Рилкоски, потпретседател, м-р Субхи Јакупи и 

членовите Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефа-

новска, Виолета Дума и Бедредин Ибраими, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКИТЕ ЗА  ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 

I. Во Одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 

17/13, 21/13, 23/13, 28/13, 32/13, 38/13, 44/13, 49/13, 

85/13, 38/14 и 43/14), 10-1861/1 од 04.06.2011 година, 

10-810/6 од 04.11.2011 и 10-137/1 од 03.04.2013 година 

се вршат следните изменувања и дополнувања и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија 

Пласница  претседателот МЕВЛУДА МЕМЕДОСКА, 

вработена во Општина Кичево,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За претседател се именува БЕДРИЈЕ АХМЕД вра-

ботена во Секретаријат за спроведување на рамковниот 

договор. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 

Арачиново претседателот МЕНТОР РАМАДАНИ вра-

ботен во Секретаријат за спроведување на рамковниот 

договор,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За претседател се именува  ВЕДАТ САЛИХИ, вра-

ботен во Собрание на Република Мкедонија. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 

Чучер Сандево членот МАРИЈА СЛАВКОВСКА, пора-

но вработена во Општина Чучер Сандево,  СЕ РАЗРЕ-

ШУВА. 

За  член се именува ИРЕНА СТОИМЕНОВА, вра-

ботена во Град Скопје. 

4. Во составот на Општинската изборна комисија 

Чаир членот НАЗИФ ЏАФЕРИ, вработен во Министер-

ство за надворешни работи,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За  член се именува РИДВАН ЈАЈА, вработен во 

Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-

зот во Република Македонија. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 

Боговиње членот  АБДИЛЌЕРИМ ДАУТИ, Основен 

суд Тетово  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За  член се именува  ИЛИР КУРТИШИ, вработен во 

Секретаријат за спроведување на рамковниот договор. 

6. Во составот на Општинската изборна комисија  

Шуто Оризари заменик членот   ВОЈИСЛАВ МАРЈА-

НОВИЌ, Секретаријат за спроведување на рамковниот 

договор,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За  заменик член се именува МЕМЕТ АЏАМИ, вра-

ботен во Министерство за економија. 

7. Во составот на Општинската изборна комисија 

Тетово заменик членот СИВЕРЏАНЕ СЕЛМАНИ,   

вработена во Секретаријат за спроведување на рамков-

ниот договор,  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За  заменик член се именува САХИДЕ МУСЛИУ, 

вработена во Општина Тетово. 

 

II. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-

борна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 

за претседател, заменик претседател, членови или нив-

ни заменици на општинските изборни комисии имаат 

право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-

њето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-

та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-

нот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник 

на Република Македонија.   

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-

лено. 

Решението на Државната изборна комисија е ко-

нечно.  

 

Бр. 07-433/5 Државна изборна комисија 

7 март 2014 година Претседател, 

Скопје Никола Рилкоски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1389. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и 
член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на редовната 173-та седница одржана 
на ден 4.3.2014 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА  
ОСНОВЕН СУД  СКОПЈЕ I СКОПЈЕ 

 
За судии поротници на Основен суд  Скопје I Скоп-

је се избрани:  
1. БИСЕРА ХАЛИД АВДИЌ 
2. КАТИЦА  СТЕФАН ПРГОВА-ВЕЛКОВСКА 
3. ДЕСА БОГДАН МАКСИМОВСКА 
4. МИЛЕНА ДРАГАН МИЛЕНКОСКА 
5. СТОЈАН КОСТАДИН ПЕТКУЌЕВСКИ. 
Оваа одлука влегува во сила 4.3.2014 година. 

 
Бр. 07-410/2 Судски совет 

6 март 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1390. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  21.2.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Koзјак, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Штип.  

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Козјак, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Коз-
јак. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    09-3325/1                                     Директор, 

21 февруари 2014 година            Славче Трпески,с.р. 
            Скопје 

__________ 
 

1391. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности,  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ  ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден  21.2.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Калдирец, која е во надлежност 
на одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Калдирец, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Калдирец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
09-3327/1                                      Директор, 

21 февруари 2014 година            Славче Трпески,с.р. 
            Скопје 

__________ 
1392. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ  ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.2.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Звегор-вон.град, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Делчево. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Звегор-вон.град,престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Звегор-вон.град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
09-3328/1                                      Директор, 

21 февруари 2014 година            Славче Трпески,с.р. 
            Скопје 

__________ 
1393. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности,  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 21.2.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Батање, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Батање, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Батање. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
09-3329/1                                      Директор, 

21 февруари 2014 година            Славче Трпески,с.р. 
            Скопје 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
1394. 

Врз основа на член 101 став (4) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” број 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 88/2008, 
48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013 и 
164/2013) и член 120 став (4) од Законот за доброволно 
капитално финансирано пензиско („Службен весник на 
Република Македонија” број  7/2008, 124/2010, 17/2011 
и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигурува-
ње на седницата, одржана на 24.2.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДОМАШ-
НИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ  

СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот постапка за избор на домашни 

правни лица за вршење на услуги со хартии од вред-
ност („ Службен весник на РМ бр. 110/2013“) во член 3  
точката б) се менува и гласи: 

„има сопствени средства во износ кој не смее да би-
де понизок од најнискиот износ на основната главнина, 
пропишана во Законот за хартии од вредност, кој бро-
керската куќа мора во секое време да го поседува и од-
ржува; “ 

 
Член 2 

Во член 5 точката в) се менува и гласи: 
„последен годишен ревидиран финансиски извеш-

тај;“. 
Точката г) се менува и гласи: 
„неревидирани финансиски извештаи за полугодие-

то што претходи на доставата на понудите;“. 
 

Член 3 
Во член 8 точката б) на крајот од реченицата се до-

дава сврзникот: „или“.  
Во точката в) сврзникот: „и“ се заменува со точка. 
Точката г) се брише. 
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Доколку раскине договор со едно од домашни-

те правни лица кои вршат услуги со хартии од вред-
ност, врз основа на ставот (1) на овој член или на бара-
ње на домашното правно лице кое врши услуги со хар-
тии од вредност, пензиското друштво може:  

a) да потпише нов договор со домашното правно 
лице кое врши услуги со хартии од вредност кое во 
претходната постапка за избор било следнорангирано 
согласно одредбите од овој правилник или  

б) да спроведе нова постапка за избор на едно прав-
но лице кое врши услуги со хартии од вредност соглас-
но одредбите од овој правилник. “ 

 
Член 4 

За постапките за избор на домашни правни лица за 
вршење на услуги со хартии од вредност започнати 
пред влегување во сила на овој правилник ќе се приме-
нуваат одредбите од овој правилник.  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр.01-275/4 Претседател 

6 март 2014 година на Совет за експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 
1395. 

Врз основа на член 98 став (1) точка в) од Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија” 
број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007, 
88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 
13/2013 и 164/2013) и член 117 став (1) точка в) од За-
конот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” број  7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Сове-
тот на експерти на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување на седни-
цата, одржана на 24.2.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАКСИМАЛ-
НИОТ ИЗНОС И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПРЕМИН НА  

ЧЛЕН ОД ЕДЕН ВО ДРУГ ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот  за максималниот износ и за начи-

нот на плаќање на паричниот надоместок за премин на 
член од еден во друг пензиски фонд (Службен весник 
на РМ број 93/2008) во член 2 ставот (1) зборовите: 
„крајниот рок до кој членот треба да достави до 
Агенцијата формулар и доказ за платен надомест сог-
ласно член 61 став (2) од Законот за задолжително ка-
питално финансирано пензиско осигурување и тоа:“ се 
заменуваат со зборовите: „датумот на пренос на сред-
ствата на индивидуалната сметка на членот во идниот 
задолжителен пензиски фонд и тоа:“ 

 
Член 2 

Во член 3 ставот (1) зборовите: „потпишување на 
договорот за членство со идниот доброволен пензиски 
фонд и тоа:“ се заменуваат со зборовите: „пренос на 
средствата на доброволната индивидуална сметка или 
професионалната сметка на членот во идниот доброво-
лен пензиски фонд и тоа:“. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во ,,Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
Бр.01-275/5 Претседател 

6 март 2014 година на Совет за експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
1396. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 
187/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата оджана на 
ден 21 јануари 2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА 
ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИ-
ЈАЛИСТИЧКО–КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативна здравствена заштита – амбу-
лантски (”Службен весник на Република Македонија” 
број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011 и 
138/2012), во член 2, во табелата со поднаслов – Паке-
ти на здравствени услуги за неврологија, по услугата 
АНМ15 се додава следнава табела: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-2014/7 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
1397. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 
187/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата оджана на 
ден 21 јануари 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА 
ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУ-
ГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

ОД ОБЛАСТА НА КАРДИОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат референтни цени за 

пакети на завршени здравствени услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на кардиологија по кои 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги 
надоместува здравствените услуги кои се на товар на 
Фондот. 

 
Член 2 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
ги надоместува здравствените услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на кардиологија, за 
следните пакети на завршени здравствени услуги по 
следните референтни цени: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Референтните цени ги опфаќаат трошоците за услу-
гата на здравствените работници – тимот кој ја извршу-
ва услугата (трудот), трошоците за тековно и инвести-
ционо одржување, општите трошоци на работењето 
(режиски трошоци), лекови и медицински потрошни 
материјали и други потребни материјали за извршува-
ње на услугата. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 02-2014/8 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
1398. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 
187/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата оджана на 
ден 21 јануари 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативна здравствена заштита 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 
122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 
84/2012, 18/2013 и 54/2013), во член 2, во табелата, кај 
услугата со шифра БА4/2 – “Глукоза толеранс тест” кај 
колоната 3 – “Референтна цена”, бројот “150”, се заме-
нува со “180”: 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-2014/9 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
1399. 

Врз основа на член 9 став 1 а) точка 8 и став 1б) 
точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија на седницата одржана на 21 јануари 2014 
година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИС-
ТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА  

МАКЕДОНИЈА 
 

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

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 
131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 
158/2011, 42/2012, 63/2012 и 159/2012), во натамошен 
текст Листа на лекови, во членот 1 за лековите во коло-
ната 6 – Јачина, назначените јачини на лекови се заме-
нуваат со кратенката „СРЈ“.                                                                                        
 

Член 2 
Во членот 1 од Листата на лекови во колоната 5 - 

Фармацевтска дозажна форма, се врши замена на збо-
ровите „таблети, филм обложени таблети, обложени 
таблети, ородисперзибилни таблети, таблети за перора-
лен раствор, гастрорезистентни таблети и таблети за 
џвакање“ со зборот „таблети“. 

 
Член 3 

Во членот 1 од Листата на лекови во делот „Леген-
да – Фармацевтски дозажни форми и јачини“, по збо-
ровите „СРЈ – сите регистрирани јачини“ се додаваат 
зборовите „на лекот во РМ (лекови во промет согласно 
Законот за лекови и медицински помагала)“ и по збо-
ровите „СРФ – сите регистрирани форми“ се додаваат 
зборовите „на лекот во РМ (лекови во промет согласно 
Законот за лекови и медицински помагала)“. 

Во членот 1 од Листата на лекови во делот „Леген-
да – Фармацевтски дозажни форми и јачини“, под кра-
тенките СРЈ и СРФ се додаваат зборовите „Таб-
лети/капсули - сите формулации на таблети и капсули 
за орална употреба, освен формулациите со продолже-
но или модифицирано ослободување“. 

 
Член 4 

Во членот 1 од Листата на лекови, во колоната 5 - 
Фармацевтска дозажна форма, се вршат следните изме-
ни и дополнувања: 

- кај ATC кодот C01DA02 - „Glyceryl trinitrate - кап-
сули СРЈ“ во колоната 5 –“фармацевтска дозажна 
форма”, по зборот „капсули” се додава „капсули со 
продолжено ослободување“; 

- кај ATC кодот C01DA08 - „Isosorbide dinitrate – 
таблети/капсули СРЈ“ во колоната 5 –“фармацевтска 
дозажна форма”, по зборот „таблети/капсули” се дода-
ва „капсули со продолжено ослободување/таблети со 
продолжено ослободување“; 

- кај ATC кодот C08СA05 - „Nifedipine – таблети 
СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска дозажна форма”, 
по зборот „таблети” се додава „таблети со продолжено 
ослободување/таблети со модифицирано ослободу-
вање“; 

- кај ATC кодот C08DA01 - „Verapamil – таблети 
СРЈ“,  во колоната 5 – “фармацевтска дозажна форма”, 
по зборот „таблети” се додава „таблети со продолжено 
ослободување“; 

- во ATC кодот C08DB01 - „Diltiazem – таблети 
СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска дозажна форма”, 
по зборот „таблети” се додава „таблети со продолжено 
ослободување“; 

- кај ATC кодот G04CA02 - „Tamsulosin – капсули/ 
таблети со продолжено ослободување СРЈ“ во колона-
та 5 – “фармацевтска дозажна форма”, по зборовите 
„капсули/таблети со продолжено ослободување” се до-
дава „капсули со продолжено ослободување/капсули 
со модифицирано ослободување“; 

- кај ATC кодот R03DA05 - „Aminophylline – табле-
ти СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска дозажна 
форма”, по зборот „таблети” се додава „таблети со про-
должено ослободување“; 

- кај ATC кодот N05BA12 - „Alprazolam – таблети 
со продолжено ослободување СРЈ“,  во колоната 5 – 
“фармацевтска дозажна форма”, по зборовите „таблети 
со продолжено ослободување” се додава „таблети со 
модифицирано ослободување“; 

- кај ATC кодот N03AG01 - „Valproic acid, sodium 
valproate – таблети СРЈ“,  во колоната 5 – “фармацевт-
ска дозажна форма”, по зборот „таблети” се додава 
„таблети со продолжено ослободување“; 

- кај ATC кодот N03AF01 - „Carbamazepine – табле-
ти СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска дозажна 
форма”, по зборот „таблети” се додава „таблети со про-
должено ослободување“; 

- кај ATC кодот N02AX02 - „Tramadol – кап-
сули/таблети СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска до-
зажна форма”, по зборот „капсули/ таблети” се додава 
„таблети со продолжено ослободување“; 

- кај ATC кодот M01AE03 - „Ketoprofen – капсули/ 
таблети СРЈ“  во колоната 5 – “фармацевтска дозажна 
форма”, по зборот „капсули/таблети” се додава „табле-
ти со продолжено ослободување“; 

- кај ATC кодот M01AB05 - „Diclofenac – капсули/ 
таблети СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска дозажна 
форма”, по зборот „капсули/ таблети” се додава „кап-
сули со продолжено ослободување/таблети со продол-
жено ослободување/таблети со модифицирано ослобо-
дување“; 

- кај ATC кодот N01AB06 - „Isofluran – инјекции 
СРЈ“  во колоната 5 – “фармацевтска дозажна форма”, 
зборот „инјекции” се заменува со зборот „пареа за ин-
халирање, раствор“; 

- кај ATC кодот B05CX10 - „Комбинации (sorbitol + 
mannitol) – раствор за инфузија СРЈ“  во колоната 5 – 
“фармацевтска дозажна форма”, зборот „ раствор за 
инфузија” се заменува со зборот „раствор за промива-
ње на мочен меур“; 

- кај ATC кодот N03AG01 - „ Valproic acid, sodium 
valproate – капки за орална употреба СРЈ“  во колоната 
5 – “фармацевтска дозажна форма”, по зборовите „кап-
ки за орална употреба” се додава „сируп“;  

- кај ATC кодот J01DC02 - „Cefuroxime – таблети 
СРЈ“ во колоната 5 – “фармацевтска дозажна форма”, 
по зборот „таблети” се додава „перорална суспензија“; 

- кај ATC кодот R03BB04 - „Tiotropium bromide – пра-
шок за инхалирање, капсула СРЈ“  во колоната 5 – “фар-
мацевтска дозажна форма”, по зборовите „прашок за ин-
халирање, капсула” се додава „раствор за инхалација“. 
 

Член 5 
Во членот 1 од Листата на лекови, во колоната 1 - 

АТЦ код, се врши измена за: 
- кај АТЦ кодот J01CA12 – „Piperacillin + 

tazobactam – инјекции СРЈ“ во колоната 1 – “АТЦ код”, 
ознаката „J01CA12” се заменува со „J01CR05“; 

- кај АТЦ кодот L01XX28 – „Imatinib – таблети 
СРЈ“ во колоната 1 – “АТЦ код”, ознаката „L01XX28” 
се заменува со „L01XE01“; 

- кај АТЦ кодот L04AA01 – „Ciclosporin – капсули 
СРЈ“,  „Ciclosporin – раствор за орална употреба СРЈ“ и 
„Ciclosporin – инјекции СРЈ“,  во колоната 1 – “АТЦ 
код”, ознаката „L04AA01” се заменува со „L04AD01“; 

- кај АТЦ кодот L04AA05 – „Tacrolimus – капсули 
СРЈ“,  во колоната 1 – “АТЦ код”, ознаката „L04AA05” 
се заменува со „L04AD02“; 

- кај АТЦ кодот S01AA20 – „Tobramycine, 
dexamethasone – маст за очи СРЈ“ и „Tobramycine, 
dexamethasone – капки за очи СРЈ“,  во колоната 1 – 
“АТЦ код”, ознаката „ S01AA20” се заменува со 
„S01CA01“. 
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Член 6 
Во членот 1 од Листата на лекови, во колоната 7 - 

Режим на пропишување, се вршат следните измени и 
дополнувања: 

- кај АТЦ кодот N03AX14 – „Levetiracetam – табле-
ти СРЈ“ и „Levetiracetam – раствор за орална употреба 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, по 
зборовите „RS – лекот се пропишува по добиено мис-
лење од клинички конзилиум“ се додаваат зборовите 
„или болнички конзилиум“; 

- кај АТЦ кодот C01DA02 – „Glyceryl trinitrate – 
сублингвален спреј СРЈ“ во колоната 7 – “режим на 
пропишување”, ознаката „RSS” се заменува со ознака-
та „R“. 

 
Член 7 

Во членот 4-а од Листата на лекови, по зборовите  
„референтната цена на ФЗОМ“ се додаваат зборовите 
„односно одобрената цена на лекот во РМ“. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-2014/11 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
1400. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со чле-
нот 69 од Законот за здравственото осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009,67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 
26/2012 16/2013, 91/2013 и 187/2013) Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на  21 јануари 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ  УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-

ствените услуги во примарна здравствена заштита  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2012 и 176/2013), во членот 10  се додаваат  нови 
става 2 и 3  кои гласат: 

„Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 
9 став 2 односно  кога износот на вкупниот број  на по-
ени од осигурени лица кои го избрале лекарот во ру-
ралното подрачје е помал од 1800 поени, истите не се 
обврзани да ги реализираат превентивни мерки и ак-
тивности (цели) од член 11 алинеjа 1.    

Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 9 
став 3 односно  кога износот на вкупниот број  на пое-
ни од осигурени лица кои го избрале лекарот во рурал-
ното подрачје е поголем од 1800 поени, истите се об-
врзани да ги реализираат превентивни мерки и актив-
ности (цели).“    

Ставот 2 станува став 4.  

Член 2 

Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи: 

„Здравствената установа доставува периодични из-

вештаи за извршени активности за исполнување на це-

лите и истите се контролираат еднаш годишно.“ 

Во ставот 3 на членот 11 зборовите „во дадениот 

квартал“ се бришат. 
   

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во Службен весник на Република Македонија, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од министе-

рот за здравство. 

 

Бр. 02-2014/3 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 

 

1401. 

Врз основа на член   56  став  1  точка  3 а во врска 

со членот 69 и 71  од Законот за здравственото осигу-

рување („Службен весник на Република Македонија“ 

број 25/2000, 34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009,67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013) Управ-

ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија, на седницата одржана на  21 јануари 2014 

година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ И НАЧИН НА РАБОТА 

НА КОНТРОЛАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за овластување и начин на работа 

на контролата на Фондот за здравствено осигурување  

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

105/2010, 33/2011 и 29/2012), во членот 11 став 1 точка 

2 се менува и гласи: 

„Остварување на активности за исполнување на оп-

ределени цели кај избраниот лекар се врши на репре-

зентативен примерок на 2.5% од целите за секоја цел 

поединечно. Начинот за пресметката и исплатата на ре-

ализираните цели е дефиниран со посебно Упатство. 

Реализацијата на превентивните мерки и активности 

(цели) кај избраниот лекар започнувајќи од 2014 го-

дина, се порамнуваат на крајот  на календарската го-

дина.“  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Бр. 02-2014/6 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 

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

1402. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11 и 79/13 и 164/13) и член 45 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11и 78/13), постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, за ме-
нување на лиценца за производство на електрична 
енергија на седницата одржана на ден 06.03.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Трговското друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, за 
вршење на енергетска дејност производство на елек-
трична енергија од фотоволтаична централа „ЕВР 92“ 
издадена со Одлука УП1 бр. 07-201/12 од 01.10.2012 
година, („Службен весник на РМ“ бр. 124/12) се мену-
ва со тоа што се додаваат уште две новоизградени фо-
тонапонски централи „ЕВР 92 Кочани-1“ и „ЕВР 92 
Кочани-2“. 

2. Лиценцата како и измената е прилог 1 на оваа од-
лука. 

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

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

 
   УП1 Бр. 07-201/12  
6 март 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговското друштво за производство, трговија и ус-

луги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, ул. Крижевска бб, Ко-
чани. 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-
та  

Производство на електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата 
06.03.2014 година 
4. Датум до кога важи лиценцата  
06.03.2049 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 102.01.1/12.2/14 
6. Број на деловниот субјект – 6696180 
7. Единствен даночен број – 4013011506975  
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаична централа, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотоволтаичните централи „ЕВР 92“ со 

моќност од  49,765 kW, изградена на КП бр. 16724/87 
како и  „ЕВР 92 Кочани-1“ и „ЕВР 92 Кочани-2“. со 
моќност од по 49,50 kW, изградени на КП бр. 16724/83 
и КП бр.16724/87 КО Кочани, Општина  Кочани. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Тргов-
ското, друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 
92 ДООЕЛ Кочани  на ул. Крижевска бб, Кочани во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

- Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 13. 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 за вршење на енергетска дејност;  

- 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; 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 тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
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на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната ко-
мисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната годи-
на да достави годишен извештај за работењето на претход-
ната година.  Годишниот извештај содржи податоци особено 
за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во 
текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на сос-
тојба и биланс на успех, извештај за промените во главни-
ната, извештај за паричните текови, применетите сметковод-
ствени политики и други објаснувачки белешки подготвени 
во согласност со важечката законска регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надворешни вли-

јанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за 
вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот  пазар, како и воена и вон-
редна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува 
на соодветната година; 

15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-
формации и податоци во врска со вршењето на енергет-
ската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната ко-
мисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и го-
дишни извештаи за количините на произведената и испора-
чаната електрична енергија на точка на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени кои 
што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енергија како 
и други промени во работењето предвидени во правилникот. 

16. Мерење на произведената електрична енергија и 
моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната елек-
трична енергија во дистрибутивниот систем се врши во 
пресметковното мерно место во постапка и начин утврден 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија. 

17. Обврска за овозможување на пристап до произ-
водните единици и непосреден увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден 
увид во целокупната документација, како и пристап во објек-
тите, деловните простории, простори, инсталации, како и на 
средствата и опремата потребни за вршење на енергетската 
дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички 

средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет 
на произведената електрична енергија, согласно Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мо-
ниторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на 
произведената електрична енергија и по барање на Регула-
торната комисија за енергетика, да доставува писмен извеш-
тај за движењето на сите параметри кои што го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија во опреде-
лен временски период. 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на ли-
ценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, прес-
танување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се 
врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските 
од страна на носителот нa лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-
врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија 
за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Податоци за фотоволтаични централи приклучени на 

дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „ЕВР - 92“; 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибу-

тивната мрежа: 
- Во Општина Кочани, од 0,4 kV кабелски извод од по-

стоечка ТС 10/0.4 kV Европа 92; 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- година на почеток на работа: 2012 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 50 

години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични 

модули и номинална моќност по години не е предвидена; 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 269 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фотовол-

таичниот модул тип: JSC Kvazar –Kiev Ukraina 185Wp ; 
- производител: Hyundai, S. Korea; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 185 W; напон 36 V; струја 5 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  269 x 185 = 49,765 

kW 
- тип, производител и номинални податоци на батерија: 

нема батериja 
- тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
- тип: инвертор Steca grid 1000 3ph, трифазен производи-

тел: Steca Electronik GmbH Mammostrase Germany 
- номинални податоци: моќност од 10 kW, AC напон 400 

V 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1390 

kWh/m на хоризонтална површина 
6. Очекувано производство на електрична енергија: 

68,3 MWh. 
Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дис-

трибутивна мрежа согласно Табела VI: 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „ЕВР 92 Кочани -2“; 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибу-

тивната мрежа: 
- Во Општина Кочани, од 0,4 kV кабелски извод од по-

стоечка ТС 10/0.4 kV Европа 92; 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2013 год.; 
- година на завршеток на градба: 2013 год.; 
- година на почеток на работа: 2014 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 50 

години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични 

модули и номинална моќност по години не е предвидена; 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 198 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фотовол-

таичниот модул тип: ZN SHINE Polikristaline Solar Module 
250Wp; 

- производител: China; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 250 W; напон 30,15 V; струја 8.29 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  198 x 250= 49,5 kW 
- тип, производител и номинални податоци на батерија: 

нема батериja 
- тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
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- тип: инвертор Steca grid 10000 3ph, трифазен 3 парчиња 
и Steca grid 8000 3ph, трифазен 2  парчиња производител: 
Steca Electronik GmbH Mammostrase Germany 

- номинални податоци: моќност од 10 kW, AC напон 400 
V 

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1760 
kWh/m на хоризонтална површина 

6. Очекувано производство на електрична енергија: 
69,4 MWh. 

1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „ЕВР 92 Кочани -1“; 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибу-

тивната мрежа: 
- Во Општина Кочани, од 0,4 kV кабелски извод од по-

стоечка ТС 10/0.4 kV Европа 92; 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2013 год.; 
- година на завршеток на градба: 2013 год.; 
- година на почеток на работа: 2014 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 50 

години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични 

модули и номинална моќност по години не е предвидена; 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 198 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фотовол-

таичниот модул тип: ZN SHINE Polikristaline Solar Module 
250Wp; 

- производител: China; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 250 W; напон 30,15 V; струја 8.29 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  198 x 250= 49,5 kW 
- тип, производител и номинални податоци на батерија: 

нема батериja 
- тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
- тип: инвертор Steca grid 10000 3ph, трифазен 3 парчиња 

и Steca grid 8000 3ph, трифазен 2 парчиња производител: 
Steca Electronik GmbH Mammostrase Germany 

- номинални податоци: моќност од 10 kW, AC напон 400 V 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1760 

kWh/m на хоризонтална површина 
6. Очекувано производство на електрична енергија: 

69,4 MWh. 
__________ 

1403. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од За-
конот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-
бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-
тување на надоместокот за задолжителни резерви на 
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати (“Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.03.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 39,977 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98          до 41,319 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 41,155 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 40,611 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 33,393 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 78,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 80,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 68,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 56,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 40,926 
 
 Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дерива-

ти можат да вршат промет на секој дериват поодделно по 
една од цените утврдени за тој дериват во една од групите 
на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
  
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
  
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС                до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,878 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,808 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,442 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.03.2014 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-677/1  

10 март 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1404. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за развој на обновливи извори на енергија, трго-
вија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, 
с. Теново - Брвеница, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
10.03.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 
ул.101, бр.1, Теново, Брвеница, му се издава решение 
за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за фотонапонската елек-
троцентрала „ТЕНОВО 4“ со планирана моќност од 
196 kW и со локација на КП. бр.30/6, КО Теново, Оп-
штина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-
УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-
диште на ул.101, бр.1, Теново, Брвеница 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-180 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ТЕНОВО 4”  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр.30/6, КО Теново, Општина Брвеница 

- планирана моќност на електроцентралата: 196 kW 
(800 панели со моќност на панел од 245 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 253.300 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
10.03.2015 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 4“ 
со планирана моќност од 196 kW и со локација на КП. 
бр.30/6, КО Теново, Општина Брвеница, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
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10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
   УП1 Бр. 08-91/13  
10 март 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

1405. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за развој на обновливи извори на енергија, трго-
вија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, 
с. Теново - Брвеница, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
10.03.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 
ул.101, бр.1, Теново, Брвеница, му се издава решение 
за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за фотонапонската елек-
троцентрала „ТЕНОВО 3“ со планирана моќност од 
196 kW и со локација на КП. бр.30/5, КО Теново, Оп-
штина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-
УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-
диште на ул.101, бр.1, Теново, Брвеница 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-181 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ТЕНОВО 3”  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр.30/5, КО Теново, Општина Брвеница 

- планирана моќност на електроцентралата: 196 kW 
(800 панели со моќност на панел од 245 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 253.300 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
10.03.2015 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 3“ 
со планирана моќност од 196 kW и со локација на КП. 
бр.30/5, КО Теново, Општина Брвеница, треба да биде 
пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова 
решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
   УП1 Бр. 08-92/13  
10 март 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

1406. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8, 
став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друш-
твото за развој на обновливи извори на енергија, трго-
вија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт, 
с. Теново - Брвеница, за издавање на привремено реше-
ние за стекнување на статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
10.03.2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за развој на обновливи извори на 

енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО 
експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со седиште на 
ул.101, бр.1, Теново, Брвеница, му се издава решение 
за стекнување на привремен статус на повластен про-
изводител на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија за фотонапонската елек-
троцентрала „ТЕНОВО 2“ со планирана моќност од 
177,87 kW и со локација на КП. бр.30/4, КО Теново, 
Општина Брвеница. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за развој на обновливи 

извори на енергија, трговија и услуги ЕНЕРГО Р ГРО-
УП ДОО експорт-импорт, с. Теново - Брвеница, со се-
диште на ул.101, бр.1, Теново, Брвеница 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-182 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ТЕНОВО 2”  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр.30/4, КО Теново, Општина Брвеница 

- планирана моќност на електроцентралата: 177,87 
kW (726 панели со моќност на панел од 245 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 225.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-
тена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
10.03.2015 година 

3. Фотонапонската електроцентрала „ТЕНОВО 2“ 
со планирана моќност од 177,87 kW и со локација на 
КП. бр.30/4, КО Теново, Општина Брвеница, треба да 
биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 
на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
   УП1 Бр. 08-93/13  
10 март 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1407. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 
2/2002,,44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011, 79/2013 и 
13/2014), Државниот завод за статистика го утврдува и 
објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-февруари 2014 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2013 година, изне-
сува 0,3%. 

 
 

                          Директор, 
                                      д-р Благица Новковска, с.р. 
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