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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3203.
Указ бр. 7
13 октомври 2020 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
48/02, 24/12 и 190/16)
СЕ ОДЛИКУВА
БИГОРСКИOT МАНАСТИР „СВЕТИ ЈОВАН
КРСТИТЕЛ“
со
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за зачувувањето и за продолжувањето на илјадагодишната традиција и за придонесот во негувањето на
духовното и на културно-историското наследство, за
грижата за уметничките реткости и за постојаните социјални и хуманитарни активности.
Бр. 08-1242/2
14 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3204.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија” број 70/1992 и
“Службен весник на Република Северна Македонија”
број 202/2019), на седницата одржана на 8 јули 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на
уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска
поддршка на граѓаните и вработените лица со низок
доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за врема на
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2020).
2. Здружението на граѓани за развој и промоција на
туризмот, одржлив развој и човекови права АКСИОС
2017 – Скопје, до Уставниот суд на Република Северна
Македонија достави иницијатива за оценување на уставноста на Уредбата од точката 1 од ова решение.
Според подносителот на иницијативата, оспорената
уредба со законска сила не била во согласност со член
8 став 1 алинеи 1, 3, 8 и 11, членот 9, членот 51 и членот 54 од Уставот.

Во иницијативата се наведува дека уставниот карактер на слободите и правата има две димензии, прво
тие се остваруваат врз основа на Уставот, а не врз основа на закон или други акти. Уставното регулирање
на слободите и правата е доказ дека истите имаат цврст
правен режим односно, дека нивното димензионирање
зависи од уставотворецот, а не од законодавецот, (во
конкретниов случај Владата со уредби со законска сила
во време на вонредна состојба) како изведена власт.
Правната заштита на слободите и правата на човекот и
граѓанинот има поголемо значење отколку самото наведување на слободите и правата.
Потврда за ова не е само нашиот Устав, туку и Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот кој повеќе инсистира на гаранциите отколку на самото пропишување на слободите и правата, бидејќи поважно е дали истите се спроведуваат во практиката.
Правото на забрана на дискриминација е право што
ја опфаќа еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, кое е општо право што се однесува на политичките, социјалните и културните права во Македонија и
Кривичниот законик ја санкционира како кривично
дело.
Правото на еднаквост опфаќа два елементи и тоа
дека сите граѓани мора еднакво да бидат третирани со
законот, односно да важи еднакво за сите и дека Уставот и законите мора еднакво да бидат применувани за
сите граѓани од страна на државните органи.
Тргнувајќи од наведеното, според подносителот, со
оспорената Уредба, Владата ги става во нееднаква положба (ги дискриминира) граѓаните кои не се предвидени како корисници на финансиска поддршка од владината програма П1- Мерки за справување со COVID
наспроти граѓаните - корисници на помошта набројани
во член 1 став 1 од Уредбата: граѓани и вработени лица
со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID – 19 со издавање на домашна платежна
картичка наменета за купување на македонски производи и услуги, со што Владата ги крши наведените членови од Уставот.
Со оспорената уредба, Владата врши директна дискриминација на граѓаните (потежок облик на дискриминација, повреда на правото на еднаков третман на
граѓаните од страна на државата, или во случајот од
Владата како државен орган) кои не се корисници на
финансиска поддршка од буџетски средства, односно
ги става во привилегирана положба една група граѓани
како корисници на буџетски средства предвидени во
владината програма наспроти сите останати граѓани
кои не се корисници на финансиска помош без никаква
претходно утврдена методологија и критериуми за доделување на финансиска помош.
Понатаму, во иницијативата се наведува дека, Владата со оспорената уредба не само што го крши Уставот туку ги крши и меѓународните документи за човекови права и тоа: Универзалната декларација за човекови права која го гарантира правото на слобода и еднаквост по достоинство и права и Европската конвенција за човекови права која забранува дискриминација во уживање на правата и слободите предвидени во
неа по разни основи, наброени во членот 14, но со проширена листа утврдена во практиката на ЕСЧП.
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Подносителот, исто така, ги цитира членовите 1 и 2
од Универзалната декларација за човекови права, се
повикува на Протоколот 12 на Европската конвенција
за човекови права со кој се проширува полето на правата на слободите и правата од заштита од дискриминација, а се повикува и на членот 14 од Конвенцијата.
Исто така, подносителот, наведува дека Европскиот
суд за човекови права е јасен во делот на забраната од
дискриминација и вели дека ниту една „карактеристика, обележје, статус не смее да биде основа за разликување на лицата или групите на лица едни од други“.
Така, според Судот, основата за дискриминација
може да биде карактеристика или статус на еден поединец/група што ги става поединците/групата во
попривилегирана положба, различен третман или уживање на одредени бенифиции кои другите луѓе ги немаат.
Според подносителот со оспорената Уредба, финансиската поддршка на граѓаните и вработените лица
со низок доход, млади лица и дел од здравствените работници претставува основа за дискриминација што се
темели на недозволен различен третман на Владата кон
граѓаните по основ на општествен и имотен статус,возраст, положба во општеството, припадност на група.
Оттука, се поставува прашањето дали различното и селективно третирање на граѓаните е оправдано во услови на епидемија која претставува општа опасност за
сите, дали го оправдува јавниот интерес во едно демократско општество и дали со оспорената уредба може да
се оправда селективноста како неопходна и легитимна.
Во случајот Wagner and J.M.W.L. против Луксембург, Европскиот суд за човекови права појаснил дека
нееднаквиот третман не мора да биде врзан со основа
која поттикнува предрасуди и стереотипи и ужива висок степен на заштита, туку и за кое било произволно
постапување што резултира со нееднаков третман.
Во конкретниов случај и покрај фактот што пандемијата КОВИД-19 преставува општо загрозувачка пандемија од која никој не е поштеден, а во случајов со
справување на негативните последици од неа директно
се справуваат и други категории вработени лица како
на пример, припадниците на полицијата, Армијата,
вработените во центарот за справување со кризи, вработените во аптеките, маркетите, локалната власт и
други, Владата со оспорената уредба направи поделба
на привилегирани граѓани кои ги става под финансиска
заштита и сите други непривилегирани граѓани кои не
ги опфати со мерките од Уредбата без никаква претходно утврдена методологија и прецизни критериуми
зошто токму овие категории граѓани се опфатени со
мерките, а не и пензионерите како лица со низок доход,
не и матичните доктори кои исто така беа во првата
„борбена“ линија, зошто не се опфатени припадниците
на полицијата врз чиј грб падна регулирањето на јавниот ред во услови на полициски час и припадниците на
Армијата. Од наведените причини Владата со оспорената уредба ја повреди еднаквоста на граѓаните пред
Уставот и законите, ги стави во дискриминаторска положба мнозинството граѓани наспроти малцинството
таргетирани граѓани кои ќе земат финансиска помош
од буџетски средства на кој начин го повреди и владеењето на правото како темелна вредност на уставниот
поредок. Дополнително Владата со оспорената уредба
во услови на епидемија врши арбитрарно третирање на
последиците од заразата. Според подносителот уредбите со законска сила кои се донесени од Владата треба
да се во насока на спречување на ширењето на епидемијата како и спречување на општата опасност па оттука оспорената уредба не е легитимна и оправдана.

Бр. 246 - Стр. 3

Со оспорената уредба Владата направила дискриминација не само по основ на статус, положба, возраст
и професија туку и интерна дискриминација во рамките на лица со ист или сличен имотен статус, иста или
слична возраст, иста или слична професија бидејќи согласно членот 2 од Уредбата утврдила мерки за финансиска поддршка само за: „Граѓани со низок доход“
„Вработени лица со низок доход“, „Млади лица“ и
„Здравствени работници кои учествуваат во тестирање,
дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од
COVID-19“.
Според подносителот на иницијативата, Владата со
оспорената уредба направила збирна /кумулативна и
повеќекратна дискриминација со заштитена карактеристика и статус (имотна и статусна припадност, возраст, професија), обезбедувајќи им повластен статус на
повеќе таргетирани групи што власта смета дека во моментов треба да ги заштити како најпогодени од пандемијата, а ги заборави другите групи и поединци кои исто така имаат конкретен ангажман во санирањето на
негативните последици од пандемијата и еднакво беа
погодени со последиците од пандемијата.
Воедно, подносителот наведува дека со оглед на
фактот што со оспорената уредба немала објаснето методологија врз основа на која била направена поделбата на привилегирани и непривилегирани граѓани, поради што постапила арбитрарно, своеволно и дискриминирачки во однос на мнозинството граѓани. Владата
наместо да го спречува ширењето на епидемијата предизвикана со COVID-19 и да ја менаџира состојбата во
општеството преку примена на постојните закони и
прописи, истата нормирала нови права и обврски на релација граѓани и држава и притоа вршела дискриминација на слободите и правата на човекот и граѓанинот.
Оваа уредба со законска сила била надвор од целта за
воведување на вонредната состојба и спречување на
ширење на епидемијата.
Во услови на се уште важечка вонредна состојба,
Владата со свој акт-Уредба со законска сила и врз основа на само неа познат критериум на поделба на граѓаните кои треба да добијат финансиска поддршка ја
злоупотребила позицијата на законодавец во своја политичка и партиска корист непосредно пред спроведување на предвремени парламентарни избори.
Во иницијативата се нагласува дека неспорно вонредната состојба привремено го суспендира уставно-загарантираното начело на поделба на власта и дека тоа
доведува до концентрирање на политичката моќ во
рацете на владата поради трансферот на законодавната
власт на Собранието во Владата.
Во многу меѓународни документи детално се уредувала вонредната состојба, многу стандарди се предвидени за неа од страна на релевантни европски комисии и тела, како што се Европската конвенција за човековите права и основни слободи и Меѓународниот пакт
за граѓански и политички права во кои се утврдени основните начела што државите се должни да ги почитуваат при вонредна состојба и тоа;
- начелото на времен карактер, односно вонредната
состојба мора да има строго дефинирано и ограничено
времетраење
- начелото на постоење исклучителна и сериозна закана по луѓето или државата, закана што е реална и
непосредна опасност по заедницата,
- вонредната состојба мора да биде прогласена од
надлежен државен орган, граѓаните мора навремено да
бидат информирани за евентуалните ограничувања на
човековите права и слободи. Притоа државата не смее
да ги пречекори стандардите утврдени во ЕКЧП.

Стр. 4 - Бр. 246

Човековите права и слободи за време на вонредна
состојба мора да се почитуваат, а евентуалните ограничувања пропишани во инструментите на меѓународното и националното право мора да бидат објаснети и
дозволени.
Дискриминацијата на граѓаните е забранета во редовна и во вонредна состојба;
- неопходно е да се почитува начелото на пропорционалност што значи дека мерките преземени во вонредна состојба за да се спречи криза мора да бидат пропорционални со тежината на опасноста.
Евентуалното дерогирање на човековите права и
слободи во услови на вонредна состојба морало да биде предмет на мониторинг не само од националниот
Уставен суд, туку и од Генералниот секретар на Советот на Европа и Генералниот секретар на ООН.
Во извештајот на специјалниот известител на ООН
во однос на човековите права и вонредната состојба од
1997 година се вели:„Кога со вонредната состојба ќе се
повлијае на остварувањето на одредени апсолутни права потребно е да се преземат административни или
судски мерки до степен кој е возможен, а со цел ублажување или поправање на неповолните последици нанесени со ограничувањето на правата“.
Сите европски и меѓународни стандарди велат дека
постоењето на вонредната состојба не смее да значи
привремено укинување на владеењето на правото, ниту
пак државата е овластена во време на вонредна состојба да не ги почитува начелото на уставност и законитост кои се основа на владеењето на правото.
Во сите европски и меѓународни документи, владеењето на правото дури и во вонредна состојба е определено како траен столб и вредност врз кој опстојува и
функционира секоја демократска држава.
Моќта на вонредната состојба најчесто била злоупотребена од авторитативните власти кои ја користат
состојбата за да останат на власт подолго време, но и
да ја замолчат опозицијата.
Токму затоа, неопходно е стриктно ограничување
на нејзиното времетраење како и прецизно утврдување
на опсегот на моќта во вонредната состојба. Државната
и јавната безбедност ефикасно можат да бидат обезбедени исклучиво ако се почитува владеењето на правото, што секако подразбира судска и парламентарна
контрола над донесените акти за време на вонредна
состојба.
Во натамошниот текст на поднесокот се наведува
дека Уставот ја овластил Владата да донесува уредби
со законска сила за време на вонредна состојба, но
Уставот го ограничил тоа овластување, утврдувајќи дека истото мора да биде во согласност со Уставот и со
закон, а во конкретниов случај, со оспорената уредба,
Владата без никаква уставна основа, донела Уредба со
која се врши дискриминација на другите граѓани во однос на привилегираните категории на граѓани посочени
со уредбата за време на вонредна состојба.
Членот 126 од Уставот на кој се повикува Владата
само уредувал овластување за Владата да може да донесува уредби со законска сила до завршување на вонредната состојба, но тоа не значи Владата арбитрарно,
своеволно и дискриминирачки по своја сопствена процена и оценка самата слободно да одлучува кои граѓани ќе ги дискриминира, кои ќе ги привилегира, кого ќе
опфати со привилегиите, а кого не, што се прави со
предметната уредба.
Ограничувањето на слободите и правата за време
на воена или вонредна состојба според член 54 од
Уставот, можеле да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот и исклучително според одредбите
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на Уставот и не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса боја на кожа, јазик, вера, национално и
социјално потекло, имотна или општествена положба
(став 3).
Уставната определба, уредбите со законска сила да
мора да бидат во согласност со Уставот и со закон упатувала на тоа дека уредбите со законска сила можат да
бидат донесени само во функција на операционализација на уставни и законски одредби, а не со истите изворно, оргинерно да се нормира нова ситуација што не
е предвидена со Уставот или со закон, а уште повеќе со
истите да се уредува ограничување/ дискриминирање
на слободи и права за човекот и граѓанинот, кои патем
воопшто не се предмет на ограничување со Уставот,
следствено ниту со закон.
Во конкретниов случај, околноста што Уставот при
состојба на прогласена вонредна состојба во државата
и дал овластување на Владата да донесува уредби со
законска сила, не значело и овластување за Владата за
арбитрарност во оценка кои и какви уредби со законска
сила да донесува за време на вонредна состојба и со
уредби да регулира прашања со кои ќе ги доведе граѓаните во нееднаква положба пред Уставот и закон. Правото забранувало арбитрарност во постапувањето на
државните органи, а арбитрарноста се косела со владеењето на правото како темелна вредност на уставниот
поредок.
Владата со предметната уредба со законска сила
имплицирала дискриминаторско постапување спротивно на член 54 став 3 од Уставот, од причини што согласно оспорената уредба голем број на граѓани нема да
можат да го остварат правото на финансиска поддршка
од буџетски средства како што ќе можат да го остварат
групите што од Владата се утврдени како привилегирани, надредени над другите граѓани во правото да добијат финансиска помош од државата.
Со оспорената уредба дел од граѓаните што не се
утврдени во членот 2 од Уредбата биле ставени во нееднаква положба во однос на граѓаните опфатени со
Уредбата, иако сите се наоѓале во иста правна ситуација (пандемијата сите не погодува подеднакво) и дополнително што вонредната состојба е прогласена на целата територија на државата.
Според член 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права, уживањето на правата и слободите, признати со оваа конвенција требало да се обезбедат без никаква дискриминација заснована на пол,
раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и
да било друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг
статус.
Во конкретниов случај, различното постапување со
граѓаните кои се во иста правна ситуација и положба, а
кое се согледува во оневозможувањето на сите лица
кои директно или индиректно биле на првата линија во
одбрана против пандемијата да остварат права на финансиска поддршка овозможена од Владата за одредена категорија на граѓани, имплицирало дискриминаторско постапување по основ на општествен статус,
под кој се подразбира и професионалниот статус на
граѓанинот – вработен, по основ на возраст ( зошто
токму младите од 16 до 29 години, а не и пензионери)
што било спротивно на член 54 став 3 од Уставот и
членот 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права.
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Врз основа на наведеното, подносителот предлага
Судот да донесе решение за поведување на постапка за
оценување на уставноста на оспорената уредба и да донесе времена мерка за запирање од примена на оспорената уредба, како и да донесе одлука за поништување
на Уредбата.
3.Судот на седницата утврди дека оспорената уредба гласи:
Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот
за Влада на Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10. 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 27 мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО
НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА
ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ
И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
(1) Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на финансиска поддршка
на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање
и лекување на граѓани заболени од COVID19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги.
(2) Финансиската поддршка на граѓани и вработени
лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29
години и здравствени работници кои учествуваат во
тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани
заболени од COVID-19, заради поттикнување на приватната потрошувачка и купувањето македонски производи и услуги во услови на намалена економска активност условена од здравствено-економската криза
предизвикана од Коронавирусот COVID-19 се врши од
Буџетот на Република Северна Македонија преку Владината програма П1-Мерки за справување со COVID19 кризата.
Член 2
Одделни изрази употребени во оваа уредба со законска сила го имаат следното значење:
5) „Македонски производи“ се производи и стоки за
финална потрошувачка произведени од правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти
на Република Северна Македонија, освен алкохолни
пијалаци, тутун и преработки на тутун.
6) „Македонски услуги“ се услуги направени од
правни и физички лица вршители на стопанска дејност,
резиденти на Република Северна Македонија.
7) „Домашна платежна картичка“ е платежна картичка со видливо отпечатена ознака: „КУПУВАМ ДОМАШНО“ (“KUPUVAM DOMASHNO”) издадена од
резидентна банка која потпишала Договор со Владата
на Република Северна Македонија, на чија поврзана
сметка се исплатува финансиската поддршка од членот
1 став (2) на оваа уредба со законска сила (во натамошниот текст: „ДПК“).
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Член 3
(1) Листа на граѓани со низок доход-корисници на
финансиска поддршка од членот 2 точка 1) и Листа на
вработени лица со низок доход-корисници на финансиска поддршка од членот 2 точка 2) на оваа уредба со
законска сила изготвува Управата за јавни приходи и
ги доставува до Генералниот секретаријат на Владата
на Република Северна Македонија во рок од еден ден
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила. За целите на изготвување на Листа на граѓани-корисници на финансиска поддршка од членот 2
точка 1) на оваа уредба со законска сила, податоци до
Управата за јавни приходи доставува Агенцијата за
вработување на Република Северна Македонија и Министерството за труд и социјална политика во рок од
еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.
(2) Листа на млади лица-корисници на финансиска
поддршка од членот 2 точка 3) на оваа уредба со законска сила изготвува Министерството за образование и
наука и ја доставува до Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија во рок од
еден ден од денот на влегување во сила на оваа уредба
со законска сила. За целите на изготвување на Листата
на млади лица-корисници на финансиска поддршка
Министерството за образование и наука доставува податоци од електронскиот систем за административна
работа на училиштата и резидентните државни универзитети, во рок од еден ден од денот на влегувањето во
сила на оваа уредба со законска сила.
(3) Листа на здравствени работници-корисници на
финансиска поддршка од членот 2 точка 4) на оваа
уредба со законска сила изготвува Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
и ја доставува до Генералниот секретаријат на Владата
на Република Северна Македонија во рок од еден ден
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.
(4) Листите на корисници на финансиска поддршка
од ставовите (1), (2) и (3) на овој член ги содржат следните податоци: име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење, и износ на финансиска поддршка, а може да содржи и податоци за емаил адреса, телефонски број за
контакт, општина, регистарски број на лична карта,
надлежен орган кој ја издал и датум на важење на личната карта, податоци за вработување вклучително и
дејноста на работодавачот, односно статус на невработен/ученик/студент, за лицата за кои органот располага
со овие податоци. Податоците од Листите на корисници на финансиска поддршка се енкриптирани согласно
со прописите за заштита на личните податоци.
(5) Собирањето, обработката и чувањето на личните податоци содржани во Листите на корисници на финансиска поддршка согласно со оваа уредба со законска сила се врши согласно со прописите за заштита на
личните податоци, при што листите од ставот (4) на
овој член се доставуваат и преземаат во криптирана
форма.
Член 4
(1) Домашна платежна картичка од членот 2 точка
7) на оваа уредба со законска сила издава банка резидент на Република Северна Македонија која се согласила со условите и критериумите утврдени во член 5
став (2) од оваа уредба со законска сила и која во рок
од три дена од денот на влегување во сила на оваа
уредба со законска сила потпишала договор со Владата
на Република Северна Македонија за издавање на домашна платежна картичка.
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(2) Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија до Клириншката куќа КИБС
АД Скопје доставува единствена Листа на корисници
на финансиска поддршка со податок за ЕМБГ од членот 3 став (4) на оваа уредба со законска сила.
(3) Во рок од еден ден од денот на добивањето на
Листата од ставот (2) на овој член Клириншката куќа
КИБС АД Скопје ќе достави информација до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија за корисниците на финансиска поддршка
кои поседуваат трансакциски сметки според ЕМБГ.
(4) Управата за јавни приходи до Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ќе достави податоци за трансакциската сметка во
банка од ставот (1) на овој член на која корисниците на
финансиска поддршка од членот 2 точка 2) и точка 4)
од оваа уредба со законска сила примаат плата, односно социјална помош или надомест за невработеност за
корисниците на финансиска поддршка од членот 2 точка 1) од оваа уредба со законска сила.
(5) По добивање на податоците од ставовите (3) и
(4) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата
на Република Северна Македонија ќе изврши распределба на лицата корисници на финансиска поддршка
по банки од ставот (1) на овој член заради издавање на
ДПК.
(6) Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка само кај една банка од ставот
(1) на овој член ќе бидат распределени за добивање на
ДПК во банката во која имаат трансакциска сметка.
(7) Корисниците на финансиска поддршка кои имаат трансакциска сметка кај две или повеќе банки од
ставот (1) на овој член или имаат сметка кај банка која
не потпишала договор согласно став (1) на овој член,
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ги распределува за издавање на ДПК
кај една од банките од банките од ставот (1) на овој
член според принципот на фер рамномерна распределба, а во согласност со расположливите капацитети
на секоја од банките од ставот (1) на овој член давајќи
предност на распоредување на лица со трансакциските
сметки на кои примаат плата или социјална помош во
банка од ставот (1) на овој член.
(8) Корисниците на финансиска поддршка кои немаат отворено трансакциска сметка кај ниту една банка
од ставот (1) на овој член, се распределуваат за издавање на ДПК кај една од банките според принципот на
фер рамномерна распределба, а во согласност со расположливите капацитети на секоја од банките од ставот
(1) на овој член.
(9) По извршена проверка и распределба на корисници на финансиска поддршка од ставовите (6), (7) и
(8) на овој член, Генералниот секретаријат на Владата
на Република Северна Македонија до банките од ставот (1) на овој член во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила доставува конечна Листа на корисници на финансиска
поддршка која ги содржи лицата корисници на финансиска поддршка на кои банката издавач на ДПК од ставот (1) на овој член ќе им издаде ДПК.
(10) Конечната листа на корисници на финансиска
поддршка со податок за името и презимето на корисникот и банката издавач на ДПК, Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија ја објавува на www.kupuvamdomasno.gov.mk во рок од пет
дена од денот на влегување во сила на оваа уредба со
законска сила. Корисник на финансиска поддршка од
членот 2 точки 1), 2), 3) и 4) од оваа уредба со законска
сила има право да ја одбие финансиската поддршка во
рок пет дена од денот на објавувањето на Конечната
листа од овој став. Одбивањето на финансиската поддршка се врши преку www.kupuvamdomasno.gov.mk,
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односно преку банка издавач на ДПК, во писмена форма или преку е-маил, во спротивно се смета дека финансиската поддршка уредена со ова уредба со законска сила се прифаќа.
(11) Банката издавач на ДПК склучува договор за
издавање на ДПК и отвора трансакциска сметка на корисник на финансиска поддршка во согласност со закон и општите акти на банката издавач. Согласно со
оваа уредба со законска сила за уредно се смета склучувањето договор за издавање на ДПК преку објавување на формуларен (типски) договор на интернет страната на банката издавач на ДПК или во простории на
банката издавач на ДПК и приемот на изјава во е-форма од корисникот на финансиска поддршка дека е запознаен и ги прифаќа условите од објавениот договор.
Малолетен граѓанин корисник на ДПК кој има валиден
документ за идентификација (лична карта или пасош),
согласно оваа уредба со законска сила ќе може самостојно да даде согласност и да склучи Договор за издавање на ДПК и отворање на трансакциска сметка, без
присуство на родител/старател и без нивно евидентирање во својство на законски застапник во банката и истото ќе се смета дека е во согласност со Законот за облигациони односи и другите прописи кои се однесуваат на работењето на банките.
(12) Сите мерки и дејствија на анализа, идентификување, потврдување на идентитет, редовна проверка и
ажурирање на клиенти - корисници на финансиска поддршка во согласност со прописите што го уредуваат
спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам од страна на банката издавач на ДПК при склучување на договорите од ставот (11) на овој член, ќе се
преземаат врз основа на податоците добиени согласно
ставот (10) на овој член и со задржување на копија од
важечки документ за идентификација издаден од надлежен орган во хартиена и/или електронска форма, а
без обврска за пополнување на други документи за регистрација/ ажурирање на клиентите. Банката може да
побара од корисникот на ДПК електронски да достави
други документи потребни за регистрација/ ажурирање
на клиентите. Прибирањето на податоци на овој начин
и нивниот пренос банките ќе се вршат во криптирана
форма што ќе се смета дека е во согласност со важечките законски прописи што го регулираат спречувањето на перење пари и финансирање на тероризам и прописите за заштита на личните податоци.
(13) Доколку корисникот на финансиска поддршка
се смета за клиент - носител на јавна функција според
важечките прописи што го регулираат спречувањето на
перење пари и финансирање на тероризам, истиот е
должен при склучување на договор од ставот (11) на
овој член да ја извести банката издавач на ДПК за таквата околност. Во спротивно, ќе се смета дека корисникот на финансиска поддршка не е носител на јавна
функција.
(14) Корисник на финансиска поддршка од членот 2
точки 1), 2), 3) и 4) на оваа уредба со законска сила, со
внесување на својот ЕМБГ на интернет страната
www.kupuvamdomasno.gov.mk со безбедносен (HTTPS)
протокол проверува во која банка издавач ќе му биде
издадена ДПК и висината на финансиската поддршка.
(15) Во рок од три дена од денот на извршената
достава на Конечната листа на корисници на финансиска поддршка од ставот (10) на овој член, Генералниот
секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врши исплата на средствата за финансиска поддршка на банките од ставот (1) на овој член во висина
утврдена за секоја банка одделно.
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(16) Банката издавач на ДПК од ставот (1) на овој
член, домашна платежна картичка издава на корисниците на финансиска поддршка од Конечната листа на
корисници на финансиска поддршка од ставот (10) на
овој член во најкус можен рок согласно со расположливите капацитети на банката, а најдоцна до
3.7.2020 година.
(17) Банката издавач на ДПК на својата интернет
страна го објавува начинот на уредна достава и прием
на ДПК до корисниците на финансиската поддршка на
кои им издала ДПК. Банката издавач на ДПК, издадената платежна картичка ја доставува на адресата на живеење на лицето корисник на финансиска поддршка од
Листата на корисници на финансиска поддршка од ставот (9) на овој член и обезбедува доказ за приемот на
ДПК од лицето корисник на финансиска поддршка. За
извршен прием и уредна достава се смета доставата со
препорачана пратка преку пошта, доставата од страна
на банката, како и приемот на ДПК во просториите на
банката од ставот (1) на овој член.
Член 5
(1) Финансиската поддршка од членот 1 став (2) на
оваа уредба со законска сила е еднократен износ кој се
исплатува на ДПК издадена од банка издавач на ДПК,
резидент на Република Северна Македонија, на лице
корисник на финансиска поддршка согласно со оваа
уредба со законска сила.
(2) Договорот за издавање на домашна платежна
картичка од членот 4 став (1) од оваа уредба со законска сила и договорот меѓу банката издавач на ДПК и
корисник на финансиска поддршка содржи задолжителни елементи според кои банката издавач на ДПК на
лице-корисник на финансиска поддршка:
- не пресметува и наплатува надоместоци за издавање на ДПК,
- не пресметува и наплатува членарина за првата година на важност на ДПК,
- не пресметува и наплатува надоместоци за отворање, водење, управување, одржување и слични надоместоци за сметката поврзана со ДПК, до крајот на
2020 година,
- овозможува продолжување на користење на ДПК
и по истекот на календарска 2020 година, во согласност со општите правила и услови за користење на платежната картичка што банката издавач ги објавила на
својата интернет страна и
- не наплатува надоместоци за затворање на сметката и за затворање и/или одјавување на ДПК на барање
на лицето корисник на финансиска поддршка.
(3) Граѓаните-корисници на финансиска поддршка
ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ
од 9.000 денари по лице. Работниците-корисници на
финансиска поддршка ќе добијат еднократна финансиска поддршка во износ од 3.000 денари по лице.
Младите лица корисници на финансиска поддршка ќе
добијат еднократна финансиска поддршка во износ од
3.000 денари по лице. Здравствените работници-корисници на финансиска поддршка кои учествувале во тестирање и дијагностицирање на граѓани заболени од
COVID-19 и нивно лекување ќе добијат еднократна финансиска поддршка во висина на 40% од износот на последната пресметана основна нето плата на секој работник одделно до денот на влeгување во сила на оваа
уредба со законска сила.
(4) Примената финансиска поддршка на ДПК од
членот 2 точка 7) на оваа уредба со законска сила, корисниците на финансиска поддршка ја користат исклучиво за купување на македонски производи и услуги
кај правни и физички лица вршители на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија во
периодот од денот на приемот на ДПК до 31.07.2020
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година. Оn-line набавката од интернет страници во сопственост на македонски правни и физички лица вршители на стопанска дејност за целите на финансиска
поддршка се однесува на македонски производи и услуги согласно членот 2 точки 5) и 6) на оваа уредба со
законска сила.
(5) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член,
престанува можноста за користење на финансиската
поддршка од оваа уредба со законска сила.
(6) По истекот на рокот од ставот (4) на овој член,
збирниот износ на неискористени парични средства од
добиената финансиска поддршка, банката издавач на
домашната платежна картичка е должна да го врати на
буџетската сметка во рок од три дена од рокот во ставот (4) на овој член, без наплата на трошоци за извршената трансакција. Банката издавач на домашната платежна картичка заедно со враќањето на неискористените парични средства до Генералниот секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија ќе достави
Информација за искористените (потрошени) парични
средства и за неискористените (непотрошени) парични
средства што ги враќа поединечно по лице корисник на
финансиска поддршка и збирно.
(7) ДПК од членот 2 точка 7) на оваа уредба со законска сила може да се користи за плаќање на македонски производи и услуги на ПОС терминал и виртуелен ПОС терминал на правно и физичко лице вршител
на стопанска дејност согласно со Националната класификација на дејности, односно Меѓународната категоризација на трговец по ИСО стандардизација (Merchant
Category Code, скратено MCC) дадена во Прилог број 1
кој е составен дел на оваа уредба со законска сила. За
дејностите од Прилогот број 1 кои респективно не се
поврзани со Меѓународната категоризација на трговец
по ИСО стандардизација поврзувањето ќе го направи
секоја банка од членот 4 став (1) на оваа уредба со законска сила.
(8) Примената финансиска поддршка од ставот (1)
на овој член не може да се користи со употреба на било
кој друг платен инструмент, освен со ДПК од оваа
уредба со законска сила. Со ДПК финансиската поддршка не може да се користи за:
- подигнување на готовина од банкомати, од ПОС
терминали или со налог за исплата на готовина на шалтерите на банките, конверзија во странска валута или
како замена за готовина,
- плаќања производи и услуги на физички и/или интернет (виртуелни) пос терминали, за подигнување на
готовина на банкомати и други терминали, опслужувани од нерезиденти и/или резиденти, вршители на дејност надвор од територијата на Република Северна Македонија;
- пренос на парични средства кон други сметки во
банката издавач на ДПК и/или кон други сметки кај
друг носител на платен промет, независно дали е тоа
сметка на лицето корисник на финансиската поддршка
или е сметка на друго физичко и/или правно лице;
- плаќање за македонски производи и услуги кои не
ги исполнуваат дефинициите од членот 2 точки 5) и 6)
на оваа уредба со законска сила, - плаќање на правни и
физички лица кои не го исполнуваат условот за вршење на дејност од ставот (7) на овој член.
(9) Примената финансиска поддршка е изземена од
извршување спрема корисник на финансиска поддршка
по било која основа. За лицата корисници на финансиска поддршка кои имаат блокирани сметки, банката издавач на ДПК ќе отвори посебна сметка за намените од
оваа уредба со законска сила.
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(10) Во периодот од издавањето на ДПК до истекот
на рокот за користење на финансиската помош од ставот (4) на овој член, банката издавач на ДПК нема да
врши уплати на средства на сметката поврзана со издадената ДПК.
(11) Собраните и обработени лични податоци се чуваат во рокови утврдени со Законот за банките.
Член 6
(1) Правните и физички лица вршители на стопанска дејност, во објектите за трговија на мало утврдени
во Прилогот број 1 од оваа уредба со законска сила ќе
обезбедат посебно обележани рафтови, гондоли и сл.
со ознаката „КУПУВАМ ДОМАШНО“ на кои ќе бидат
изложени македонски производи за продажба на лицата - корисници на финансиската поддршка од оваа
уредба со законска сила. Правните и физички лица
вршители на стопанска дејност што вршат оn-line продажба преку интернет страници имаат обврска јасно да
ги истакнат и посебно да ги издвојат македонските
производи и услуги согласно членот 2 точки 5) и 6) на
оваа уредба со законска сила.
(2) За прометот на производи од ставот (1) на овој
член, правните и физички лица вршители на стопанска
дејност издаваат фискална сметка која задолжително
содржи линија во фискалната сметка за вкупен промет
остварен од македонски производи со текст „промет од
македонски производи“, пресметан данок на додадена
вредност од македонски производи прикажан по даночни стапки и вкупен износ на данок на додадена
вредност од македонски производи.
(3) За прометот на македонски услуги, правните и
физички лица вршители на стопанска дејност издаваат
фискална сметка со содржината уредена во ставот (2)
на овој член.
(4) Фискални сметки кои содржат производи и услуги кои не се опфатени согласно членот 2 точки 5) и
6) на оваа уредба со законска сила не може да се плаќаат со домашната платежна картичка.
Член 7
Примената финансиска поддршка не се оданочува
со данок на доход согласно со Законот за данокот на
личен доход.
Член 8
Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на оваа уредба со законска сила врши Државниот
пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи согласно нивните надлежности утврдени со закон.
Член 9
(1) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на
правно лице (микротрговец), од 300 до 1.000 евра во
денарска противвредност на правно лице (мал трговец), од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност на правно лице (среден трговец) и од 1.000 до
3.000 евра во денарска противвредност на правно лице
(голем трговец) ако постапува спротивно на одредбите
од членот 6 на оваа уредба со законска сила.
(2) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на
трговец поединец или физичко лице кое врши стопанска дејност ако постапува спротивно на одредбите од
членот 6 на оваа уредба со законска сила. 27 мај 2020
Бр. 137 - Стр. 7
(3) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно лице (микротрговец), од 100 до
500 евра во денарска противвредност на одговорно лице во правно лице (мал трговец), од 150 до 500 евра во
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денарска противвредност на одговорно лице во правно
лице (среден трговец) и од 200 до 500 евра во денарска
противвредност на одговорно лице во правно лице (голем трговец) за сторениот прекршок од ставот (1) на
овој член.
(4) Oдмерувањето на висината на глобата за правно
лице, трговец поединец и физичко лице кое врши стопанска дејност и одговорно лице во правно лице се
врши согласно со Законот за прекршоците.
Член 10
Злоупотребата и фалсификувањето на домашната
платежна картичка од страна на физички и правни лица
подлежат на казна согласно со Кривичниот законик.
Член 11
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
4. Според член 8 став 1 алинеи 1, 3, 8 и 11 од Уставот на Република Северна Македонија основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот, владеењето
на правото, хуманизмот, социјалната правда и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното
право се темелни вредности на уставниот поредок на
Република Северна Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Северна Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот се еднакви.
Согласно член 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон
(став 1). Секој е должен да ги почитува Уставот и законите (став 2).
Според член 54 од Уставот, слободите и правата на
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во
случаи утврдени со Уставот и тоа само во време на воена или вонредна состојба, според одредбите на Уставот, при што ограничувањето на слободите и правата
не може да биде дискриминаторско по основ на пол,
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имот или општествена положба. Ограничувањето на слободите и правата, според ставот 4 на овој
член, не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата
и вероисповедта.
Членот 125 од Уставот пропишува дека, постоењето на вонредна состојба на територијата на Република
Северна Македонија или нејзин дел го утврдува Собранието по предлог на претседателот на Републиката,
Владата или најмалку 30 пратеници (став 2). Одлуката
со која се утврдува постоењето на вонредна состојба се
донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и има важност најмногу 30 дена
(став 3).
Согласно член 126 став 2 од Уставот, овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае
до завршувањето на воената или вонредната состојба,
за што одлучува Собранието.
5. Во Република Северна Македонија, согласно
член 125 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, поради неможноста на Собранието како надлежен орган за прогласување на вонредна состојба да
се состане, од страна на претседателот на Република
Северна Македонија, донесени се пет последователни
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одлуки за утврдување на постоење на вонредна состојба заради заштита и спречување со последиците од коронавирусот COVID 19, првата на ден 18.03.2020 година, а последната заклучно со 22.06.2020 година, а во
моментот кога Собранието ќе биде во можност да се
состане ќе му бидат поднесени на потврдување согласно член 125 став 4 од Уставот.
Во суштина, вонредната состојба претставува состојба во која поради настанување на големи природни
непогоди или епидемии, со цел справување со причините и/или последиците, се излегува од воспоставениот
ред, и во такви околности мерките коишто се преземаат од владите во вонредна состојба мора да бидат дизајнирани и насочени кон справување со причинителот
на состојбата, последиците од истата, да презема мерки
коишто се во суштинска врска со причинителот и последиците, со времен карактер и лимитиран интензитет, при што има уставни овластувања за ограничување
на човековите права за таа цел (освен оние кои не можат да бидат ограничени ни во вонредна состојба), се
со цел, брзо, во временска смисла, да го повратат уставниот поредок со кој човековите права повторно ќе
можат целосно да бидат обезбедени. Вонредната состојба е уставна материја, и во време на вонредна состојба Владата мора да ги почитува темелните вредности на уставниот поредок особено владеење на правото.
Според член 126 став 1 од Уставот и член 36 став 1
од Законот за Владата на Република Северна Македонија, при постоење на воена или вонредна состојба
Владата во согласност со Уставот и со закон донесува
уредби со законска сила. Ваквото овластување на Владата трае до завршувањето на воената или вонредната
состојба, за што одлучува Собранието.
Оттука, со уредба со законска сила, при постоење
на вонредна состојба, Владата може поинаку да регулира одредени прашања коишто се уредени со важечки
закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но ваквите
овластувања не се неограничени. Имено, Уставот има
две уставни ограничувања на овластувањето на Владата да носи уредби со законска сила. Првото е, уредбите
да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно соочување и
надминување на причините и последиците од вонредната состојба, со водење сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни
и пропорционални во светло на што побрзо враќање во
редовна состојба (со што во суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од Уставот). Второто ограничување е уредено во членот 54 од Уставот, чиешто задоволување бара ограничувањето на слободите и правата во вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик,
вера, национално или социјално потекло, имотна или
општествена положба. Во вонредна состојба не може
да се ограничат правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста,
мислата и вероисповеста.
Во конкретниот случај, Владата, врз основа на член
126 став 1 од Уставот и член 36 став 1 од Законот за
Владата, на 27 мај 2020 година, во услови на прогласена вонредна состојба на територијата на целата Република, донела Уредба со законска сила за финансиска
поддршка на граѓаните и вработените лица со низок
доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на
вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/2020 ).
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Од анализата на одредбите на наведената уредба со
законска сила, произлегува дека Владата, во согласност
со уставните овластувања во услови на прогласена вонредна состојба, пропишала дека се уредуваат условите,
начинот и постапката на финансиска поддршка на граѓаните и вработени лица со низок доход, млади лица на
возраст од 16 до 29 години и здравствените работници
кои учествувале во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓаните заболени од COVID -19, со издавање на платежна картичка наменета за купување на
македонски производи и услуги од Буџетот на Република Северна Македонија, којашто може да биде искористена до 31.07.2020 година. Сето ова заради поттикнување на приватната потрошувачка и купување македонски производи и услуги во услови на намалена економска активност, а со тоа и стимулирање на домашната економија во услови на здравствено-економската
криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, а заради заштита и справување со последиците од ширењето на тој вирус.
На овој начин Владата овозможува финансиска
поддршка во еднократен износ од Буџетот на Републиката за точно определени категории на граѓани, за кои
оценила дека тоа е нужно и оправдано во дадената ситуација да бидат социјално заштитени, а што е во согласност со одредбите на Уставот според кои Републиката е социјална држава, а хуманизмот, социјалната
правда и солидарноста се темелни вредности на уставниот поредок. Притоа, утврдени се јасно определени
критериуми за оствараување на правото од Уредбата, а
сето во зависност од економска моќ на држават и во
согласност со членот 54 од Уставот.
Неспорно е дека оваа мерка е тесно поврзана, односно предизвикана од причините за прогласување на
вонредната состојба – епидемија од коронавирусот
COVID-19 и е во насока на ублажување на последиците од истата. Поради тоа, Судот оцени дека ваквата
мерка има легитимна цел, општествена оправданост,
разумна е и пропорционална на целта што се сака да се
постигне, поради што не излегува надвор од овластувањето коешто согласно Уставот го има Владата во вонредна состојба.
При градењето на овој став Судот имаше предвид
дека Владата има донесени и други уредби со законска
сила и во други области (здравствена заштита и здравствено осигурување, трудово право, финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор и др.),
со цел да се заштитат граѓаните и да се ублажат последиците предизвикани од прогласената вонредна состојба.
Поради наведеното, Судот оцени дека со конкретна
уредба не се повредуваат членот 8 став 1 алинеи 1, 3, 8,
11, членот 9, членот 51 и членот 54 од Уставот, како и
одредбите на меѓународните акти на кои се повикува
подносителот на иницијатива.
6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Елена Гошева, Насер Ајдари, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У.бр.195/2020
8 јули 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
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3205.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.202/2019) по моето гласање против Решението
У.бр.195/2020, донесено на седницата одржана на 8 јули 2020 година со кое Уставниот суд одлучи да не се
поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и вработените лица со низок доход, млади лица
и здравствени работници преку издавање на домашна
платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.137/2020), писмено го образложувам моето
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Уставниот суд по повод иницијативата поднесена
од Здружението на граѓани за развој и промоција на туризмот, одржлив развој и човекови права АКСИОС
2017 – Скопје, на седницата одржана на 8 јули 2020 година, со Решение У.бр.195/2020 не поведе постапка за
оценување на уставноста на оспорената Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и
вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба.
Не се согласувам со аргументите наведени во Решението, од причина што моето мислење е поинакво од
мнозинството судии.
Во наведеното решение, донесено со мнозинство
гласови, се наведува дека „со уредба со законска сила,
при постоење на вонредна состојба, Владата може да
одредува нови рокови, може да ги менува постојните и
да носи нови решенија. Но ваквите овластувања не се
неограничени“. Токму така, овластувањата на Владата
се ограничени. Уредбите коишто ги носи Владата за
време на вонредна состојба треба да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно влијание во надминување на
причините поради кои е прогласена вонредната состојба, со водење сметка мерките да имаат легитимна
цел, општествена оправданост, да се разумни и пропорционални со цел враќање во редовна нормална состојба
на животот на граѓаните. Со исполнување на овие услови од Уредбата со законска сила, Владата ги задоволува барањата од членовите 125 и 126 од Уставот врз
основа на кои е донесена. Другиот услов којшто треба
да го исполни Владата е предвиден во членот 54 од
Уставот со кој се бара ограничувањето на слободите и
правата во вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна
или општествена положба.
Оспорената уредба со законска сила, Владата ја донесе за време на општозагрозувачка пандемија Ковид19, од која никој не е поштеден, а со истата се заштитува само одредена категорија на граѓани. Уставниот суд
при донесувањето на Одлуката го занемари фактот дека слободите и правата на граѓаните се остваруваат врз
основа на Уставот, а не врз основа на закони и др.акти.
Оваа и останатите уредби со законска сила коишто
Владата ги донесе за време на вонредната состојба беа
донесени согласно членовите 125 и 126 од Уставот на
Република Македонија. Согласно наведените одредби
од Уставот, донесените уредби треба да бидат во согласност со Уставот и со законите, што значи дека тие
иако се со законска сила не се закон, односно го задржуваат името уредба и во никој случај не можат да ре-
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гулираат слободи и права на човекот и граѓанинот.
Потврда за ова е и Декларацијата за правата на човекот
и граѓанинот.
Не се согласувам со мислењето на мнозинството
судии кои сметаат дека мерката предвидена со оспорената уредба има легитимна цел, општествена оправданост, разумна е и пропорционална на целта што сака да
се постигне, бидејќи не излегува надвор од овластувањето коешто го има Владата согласно Уставот. Со оспорената уредба, Владата ги става граѓаните во нееднаква положба, односно врши дискриминација на оние
кои не се предвидени како корисници на финансиска
поддршка од програмата на Владата - мерки за справување со Ковид-19, наспроти граѓаните набројани во
член 1 став 1 од Уредбата: граѓани и вработени лица со
низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години
и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од COVID - 19 со издавање на домашна платежна
картичка наменета за купување на македонски производи и услуги, со што Владата ги крши член 8 став 1
алинеја 1, 3, 8 и 11 и членот 9 од Уставот на Република
Македонија.
Правото на недискриминација е општо право коешто се однесува на политичките, социјалните и културните права во Македонија, а нашиот Кривичен законик
ја санкционира како кривично дело повредата на еднаквост на граѓаните во уживањето на правата. Токму
со оваа уредба се кршат овие општи права на граѓаните
кои според нашиот Устав се еднакви пред законите, ги
уживаат сите права кои произлегуваат од Уставот и законите и се должни да ги исполнуваат сите обврски
кон државата. Од тој аспект тие треба да бидат еднакво
третирани кога се работи за привилегии кога станува
збор за финансиска поддршка од буџетските средства
на државата во кои средства на свој начин издвојуваат
сите граѓани на државата.
Со носењето на оваа уредба, Владата врши директна дискриминација на граѓаните кои не се корисници
на финансиската поддршка од буџетски средства, односно става во привилегирана положба една група на
граѓани како корисници, без никаква претходно утврдена методологија и критериуми за доделување на
финансиска помош.
Со ова Владата ја крши обврската за почитување на
правото на еднаквост пред Уставот и законите, а воедно и меѓународните документи за човекови права –
Универзалната декларација за човекови права и Европската конвенција за човекови права, посебно членот 12
и членот 14 од истата. Имајќи ја во предвид содржината на член 1 став 1 од оспорената уредба, се поставува
прашањето дали различното и селективно третирање
на граѓаните според имотниот статус и возраст е пропорционално, односно оправдано во услови на пандемија којашто претставува општа опасност за сите граѓани, дали го оправдува јавниот интерес во кое било
демократско општество и дали со Уредбата може да се
оправда селективноста како неопходна и легитимна.
Имајќи во предвид дека пандемијата Ковид - 19 има
општозагрозувачка сила од која никој не е поштеден и
со нејзините негативни последици се справуваат и другите категории на граѓани како: припадниците на полицијата, армијата, вработените во Центарот за справување со кризи, вработените во аптеките, маркетите, вработените во локалната власт итн.
Со оваа уредба со законска сила, Владата изврши
поделба на привилегирани граѓани на кои им овозможи
финансиска поддршка и сите други непривилегирани
граѓани кои не ги опфати со мерките од Уредбата. Со
ова Владата ја повреди еднаквоста на граѓаните пред
Уставот и законите, со што го повреди владеењето на
правото како темелна вредност на уставниот поредок
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на државата. Без претходно утврдена методологија, без
јасно утврдени критериуми, Владата не ги зеде во
предвид ниту матичните лекари ниту пензионерите како лица со низок доход, а без за истото да наведе свое
оправдано решение.
Оспорената уредба со законска сила донесена од
Владата не е во насока на спречување на општата опасност, односно е надвор од целта за воведување на вонредна состојба и спречување на ширење на епидемијата, поради што истата не е легитимна и оправдана.
Сите европски и меѓународни стандарди велат дека
постоењето на вонредната состојба не смее да значи
привремено укинување на владеењето на правото, ниту
пак државата е овластена во време на вонредна состојба да не ги почитува начелата на уставност и законитост коишто се основа на владеењето на правото, бидејќи тоа и во вонредна состојба е предвидено како
главен и траен столб врз кој опстојува и функционира
секоја демократска држава. Во конкретниот случај,
различното постапување со граѓаните кое се манифестира во оневозможување на сите лица да остварат право на финансиска помош овозможена од Владата од буџетските средства на државата, претставува дискриминаторско постапување кон граѓаните по основ на општествен и имотен статус, возраст, положба во општеството, припадност на група.
Со Решението У.бр.195/2020 од 8 јули 2020 година,
мно-зинството судии го прифатија ставот на Владата
која ги става во дискриминаторска положба мнозинството граѓани, наспроти малцинството таргетирани граѓани, со што го повреди начелото на владеење на
правото како темелна вредност на уставниот поредок.
Со наведеното решение со кое Судот не поведе постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓаните и
вработените лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, Уставниот суд не даде свои аргументи за наводите во иницијативата со која се наведува постоење на дискриминација на граѓаните. Кога Судот носи решение за неповедување на постапка за оценување на уставноста, неопходно е потребно да наведе зошто не ги прифаќа наводите во поднесената иницијатива. Недозволиво е Судот
во своето решение да не даде одговор на она што се наведува и тврди во иницијативата од страна на подносителот, односно да наведе зошто не држат наводите во
иницијативата. Тоа во Решението не е наведено, односно не е направена анализа на наводите со кои се бара
поведување на постапка за оценување на уставноста на
оспорената уредба.
Во конкретниот случај, со оспорената уредба со законска сила, Владата ја злоупотреби позицијата на законодавец и не ги почитуваше неопходните начела на
пропорционалност, начелото на поделба на власта и
заштита на човековите права.
Доколку Уставниот суд утврдеше неуставност на
наведената уредба со законска сила ќе спречеше да
настапи незадоволство и поделба помеѓу граѓаните оние кои добиле и оние кои не добиле финансиска помош од буџетските средства на државата, а граѓаните
кои подеднакво ги трпат последиците од настанатата
пандемија ќе можеа да добијат минимална помош за
справување со последиците.
Судија
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Елена Гошева, с.р.

3206.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992, по нашето гласање против Решението У.бр.195/2020 од 8 јули 2020 година, го издвојуваме и писмено го образложуваме следното
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
Не се согласуваме со Решението У.бр.195/2020 на
Уставниот суд со кое мнозинството судии одлучија да
не се поведе постапка за оценување на уставноста на
Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на
граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и
здравствени работници преку издавање на домашна
платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба,
како и со образложението дека со оспорената уредба со
законска сила „не се повредувале членовите 9 и 54 од
Уставот како и одредбите на меѓународните акти на
кои се повикува подносителот на иницијативата“.
Спротивно на ваквиот став на мнозинството судии
искажан во наведеното решение, сметаме дека оспорената уредба со законска сила не е во согласност со
следните уставни одредби како и со општо прифатените норми на меѓународното право (конвенции, декларации и сл.).
А) Член 1 став 1 од Уставот според кој Република
Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава.
Б) Член 8, став 1, алинеи 1, 3, 8 и 11 од Уставот на
Република Македонија, според кој основните слободи
и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени во Уставот, на владеењето
на правото и на хуманизмот, социјалната правда и солидарноста и почитувањето на општо прифатените
норми на меѓународното право, се темелни вредности
на уставниот поредок на Република Македонија.
В) Член 9 од Уставот, според кој граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.
Г) Членот 51 од Уставот, според кој во Република
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Д) Членот 54 од Уставот, според кој слободите и
правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат
само во случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба. Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна
или општествена положба.
Членот 14 од Европската конвенција за заштита на
човековите права и основни слободи според кој уживањето на правата и слободите, признати со оваа конвенција, треба да се обезбеди без никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожа, јазик, вера,
политичко или кое и да е друго мислење, национално
или социјално потекло, припадност на национално
малцинство, материјална положба, потекло по раѓање
или кој и да е друг статус.
Членот 1 од Универзалната декларација за човекови
права според кој „сите човекови суштества се раѓаат
слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден
кон друг во духот на општочовечката припадност“.

Стр. 12 - Бр. 246

„Сите права и слободи наведени во Декларацијава
им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на разликите меѓу
нив, како што се: раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање или друг статус“.
Тргнувајќи од наведените уставни одредби ЕКЧП и
УДЧП сметаме дека со оспорената уредба со законска
сила се ставени во нееднаква положба и дискриминирани се граѓаните кои не се предвидени како корисници на финансиската поддршка од владината програма
П1 – Мерки за справување со Ковид наспроти граѓаните – корисници на помошта определени во член 1 став
1 од Уредбата: граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица на возраст од 16 до 29 години и здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од Ковид-19 со издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги.
Исто така, сметаме дека со оспорената уредба се
врши директна дискриминација на граѓаните односно
повреда на правото на еднаквост третман на граѓаните
од страна на државата, кои не се корисници на финансиската поддршка од буџетски средства, односно се
ставаат во привилегирана положба една група граѓани
како корисници на буџетски средства предвидени во
владината програма наспроти сите останати граѓани
кои не се корисници на финансиската помош без претходно утврдена методологија и критериуми за доделување финансиска помош на сите граѓани на кои што им
е неопходно потребна финансиска поддршка заради
ублажување на последиците предизвикани од пандемијата од коронавирусот Ковид-19.
Имено, во конкретниот случај со оспорената
уредба, финансиската поддршка само на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и дел од
здравствените работници претставува основа за дискриминација што се темели на недозволен различен
третман кон граѓаните, по основ на општествен и имотен статус, возраст, положба во општеството, припадност на група. Оттука, сметаме дека различното и селективното третирање на граѓаните според имотниот
статус и возраст не е пропорционално, односно оправдано во услови на епидемија која претставува општа
опасност за сите, како и дека со решенијата содржани
во оспорената уредба не може да се оправда селективноста како неопходна и легитимна во едно демократско општество.
Во конкретниот случај, и покрај фактот што пандемијата Ковид-19 претставува општо загрозувачка пандемија од која никој не е поштеден, а во случајот со
справување на негативните последици од неа директно
се справуваат и други категории вработени лица, како
на пример, пензионерите со минимални пензии, матичните доктори кои исто така на соодветен начин учествуваа во заштита и спречување на последиците од Ковид-19, припадниците на полицијата кои континуирано
беа и се уште се ангажирани во регулирањето на јавниот ред, а особено во услови на вонредна состојба и полициски час, припадниците на Армијата кои исто така
во одреден период беа вклучени во борбата против
пандемијата и слично. Од овие причини, сметаме дека
со оспорената уредба е повредена еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, ставени се во дискриминирана положба мнозинството граѓани, наспроти малцинството таргетирани граѓани со кој чин има повреда
на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на државата. Со арбитрарна уредба,
врз основа на арбитрарни критериуми се овозможи да
има привилегирани граѓани кои ќе земаат финансиска
помош од буџетски средства, наспроти мнозинството
граѓани кои ги дискриминира и ги остави без финансиска поддршка иако и тие граѓани имаат право на поддршка и финансиска помош во време на пандемија.
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Исто така, сметаме дека со оспорената уредба се
прави дискриминација не само по основ на статус, положба, возраст и професија, туку и интерна дискриминација во рамките на лица со ист или сличен имотен
статус, иста или слична возраст, иста или слична професија, бидејќи согласно член 2 од Уредбата се утврдени мерки за финансиска поддршка само за:
А) „Граѓани со низок доход“ полнолетни државјани
на Република Северна Македонија кои се приматели на
социјална помош или невработени лица кои активно
бараат работа евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија заклучно со
22.05.2020 година, кои за 2019 година оствариле годишен доход во нето износ не поголем од 180.000 денари
и за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход во нето износ не поголем од 60.000 денари согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи (во
натамошниот текст: „граѓани-корисници на финансиска поддршка“):
Б) „Вработени лица со низок доход“ се државјани
на Република Северна Македонија кои се во работен
однос и кои за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход само по основ на плата и надоместоци
на плата во нето износ не поголем од 60.000 денари,
согласно со евиденцијата на Управата за јавни приходи
(во натамошниот текст: „работници-корисници на финансиска поддршка“).
В) „Млади лица“ се државјани на Република Северна Маккедонија со наполнети 16 години и не постари
од 29 години, кои се активни учесници во формалното
средно образование (средни училишта основани од Република Северна Македонија, локалната самоуправа и
Градот Скопје) и високото додипломско образование
на Република Северна Македонија (универзитети основани од Република Северна Македонија), согласно со
евиденцијата на Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: „млади лица-корисници на
финансиска поддршка“).
Г) „Здравствени работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од Ковид-19 се државјани на Република Северна
Македонија вработени во јавните здравствени установи, Клиника за инфективни болести, Институт за јавно здравје, центри за јавно здравје, членови на тимовите за Итна медицинска помош, лица вработени во инфективните одделенија на општите болници и ангажирани работници во други одделенија кои повремено
биле ангажирани во инфективните одделенија на соодветната јавна здравствена установа респективно за времето на ангажирање согласно со евиденцијата на Фондот за здравствено осигурување заради тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од Ковид-19 (во натамошниот текст: „здравствени работници-корисници на финансиска поддршка“).
На тој начин со оспорената уредба се направи
збирна/ кумулативна и повеќекратна дискриминација
со заштитена карактеристика и статус (имотна и статусна припадност, возраст, професија), обезбедувајќи
им повластен статус на повеќе таргетирани групи што
власта смета дека во моментов треба да ги заштити како најпогодени од пандемијата, а ги дискриминира
другите групи и поединци кои, исто така, имаа/т конкретен ангажман во санирањето на негативните последици од пандемијата и еднакво беа погодени со последиците од пандемијата (припадници на полицијата,
Армијата, матичните и другите доктори и медицински
персонал, фармацевти, вработени во маркети, лицата
вработени во кризните штабови и слично), како и пензионерите со ниски пензии.
За нас не е спорно дека Уставот ја овластил Владата да донесува уредби со законска сила за време на
вонредна состојба но, исто така, Уставот го ограничил
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тоа овластување на Владата, уредувајќи дека истото
мора да биде во согласност со Уставот и со закон, а во
конкретниот случај со оспорената уредба се врши дискриминација на другите граѓани во однос на привилегираните категории граѓани посочени со Уредбата за
време на вонредна состојба.
Членот 126 од Уставот на кој се повикува Владата,
само уредува овластување за Владата да може да донесува уредби со законска сила до завршување на вонредната состојба, меѓутоа, тоа уставно овластување никако не значи и не подразбира да може Владата, арбитрарно, своеволно и дискриминирачки по своја сопствена проценка и оценка, самата, слободно да одлучува
кои граѓани ќе ги дискриминира, кои ќе ги привилегира со уредба, кого се ќе опфати со привилегиите, а кого
не, што впрочем и се прави со оспорената уредба.
Ограничувањата на слободите и правата за време на
воена или вонредна состојба, според член 54 од Уставот, можат да се ограничат само во случаи утврдени со
Уставот и исклучиво според одредбите на Уставот и не
може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса,
боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба (став 3).
Уставната определба, уредбите со законска сила да
мора да бидат во согласност со Уставот и со закон,
упатува на тоа дека уредбите со законска сила можат
да бидат донесени само во функција на операционализација на уставни и законски одредби, а со истите не
може да се уредува ограничување/дискриминирање на
слободи и права за човекот и граѓанинот.
Ограничувањата на слободите и правата на човекот
и граѓанинот се уредуваат со Уставот, а доколку Уставот упатил тоа ограничување да биде уредено со закон,
ограничувањето на слободите и правата на човекот и
граѓанинот, мора да биде пропоционално со целите коишто треба да се постигнат со тоа ограничување и да
биде неопходно во едно демократско општество.
На крајот, сметаме дека во Решението Уставниот
суд дал мошне куса аргументација и не одговорил на
сите аспекти коишто се покренуваат како правни прашања во иницијативата по однос на повредите на Уставот и ЕКЧП.
Врз основа на изнесеното сметаме дека оспорената
уредба со законска сила не е во согласност со наведените уставни одредби, како и со Европската конвенција
за заштита на човековите права и основни слободи.
Судии
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Јован Јосифовски, с.р.
Никола Ивановски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ
3207.
Врз основа на член 80 став 2 од Законот за класифицирани информации (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), директорот на
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ
НАДЗОР
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење инспекциски надзор од страна на инспекторот за
безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: инспекторот) во спроведувањето на За-

конот за класифицирани информации(*) (во натамошниот текст: Законот) и другите прописи од областа на
класифицираните информации.
Член 2
(1) Субјекти кои се предмет на надзор, во смисла на
овој правилник, се субјектите кои што ракуваат и/или
чуваат национални и странски класифицирани информации или во чии рамки се ракува и/или се чуваат такви информации.
(2) Редовен инспекциски надзор кај ист субјект на
надзор се врши еднаш годишно.
(3) Вонредниот инспекциски надзор по правило е
ненајавен и истиот се спроведува најдоцна 15 работни
дена од приемот на иницијативата во архивата или на
службената електронска адреса на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: Дирекцијата).
(4) Контролниот инспекциски надзор се врши по
истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, при што инспекторот
при утврдување на фактичката состојба констатира дали субјектот на надзорот постапил во целост, делумно
постапил или не постапил по инспекцискиот акт.
(5) Иницијативата за инспекциски надзор треба да
содржи: назив на Дирекцијата, име и презиме и адреса
на живеење на подносителот односно назив и седиште
на правното лице, законски застапник или полномошник доколку го има, краток опис на повредата и назначување на субјектот кај кој се бара вршење на надзор.
(6) Инспекторот нема да постапи по анонимна иницијатива за инспекциски надзор, освен ако од содржината на иницијативата не произлегува повреда на прашање од јавен интерес утврдено со закон или е неопходно отстранување на непосредна опасност по животот или здравјето на луѓето или имотот од поголема
вредност или животната средина.
Член 3
Инспекцискиот надзор вклучува последователни
активности за планирање, спроведување, затворање и
документирање на надзорот.
Член 4
(1) Планирањето на инспекцискиот надзор започнува по:
- донесувањето на месечниот план за работа за секој инспектор одобрен од страна на директорот на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (во натамошниот текст: директорот),
- налог издаден од страна на директорот за извршување на вонреден инспекциски надзор.
(2) Планирањето на инспекцискиот надзор се спроведува пред посетата на субјектот на инспекциски надзор и опфаќа повеќе активности, вклучувајќи:
- одредување на опфатот на инспекцискиот надзор
којшто може да биде целосен при редовен инспекциски
надзор, делумен, односно по пријавен прекршок при
вонреден инспекциски надзор и ограничен на проверка
на недостатоците откриени за време на редовниот
инспекциски надзор при контролниот инспекциски
надзор,
- проверка на достапните извори на информации
кои се однесуваат на субјектот на надзор, како што се:
досие на субјектот на надзор кое го води Одделението
за вршење на инспекциски надзор за безбедност на
класифицирани информации (во натамошниот текст:
Одделението за инспекции), со сите претходни записници од спроведени надзори и изречени мерки, пријава
против субјектот на надзор поднесена до Одделението
за инспекции, информации во врска со издадените безбедносни сертификати за физички и правни лица, ин-
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формации од инспекциските служби и органи на централната и локалната власт, вклучувајќи ги Инспекцискиот совет на Република Северна Македонија и Централниот регистар на Република Северна Македонија,
како и други достапни информации,
- доставување на писмено известување за извршување на редовен инспекциски надзор, со линк до веб
страната на Дирекцијата за превземање на листата за
проверка (во случај на редовен инспекциски надзор),
- подготовка на ресурсите и средствата потребни за
вршење на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: важечка службена легитимација и значка, налог за вршење
на инспекциски надзор (во случај на вонреден надзор),
листа за проверка, жиг за запечатување и други неопходни средства и опрема.
(3) Опфатот на надзорот е определен со месечниот
план или со налогот за надзор, но може да биде проширен од страна на инспекторот врз основа на сериозни
индиции, кои може да се појават за време на вршењето
на надзорот во субјектот.
Член 5
(1) Спроведувањето на инспекциски надзор започнува со пристигнување на инспекторот во работните
простории на субјектот на инспекциски надзор, при
што инспекторот:
- на одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот
на инспекциски надзор или на други лица овластени од
субјектот на инспекциски надзор им ги презентира својата службена легитимација и значка и
- може да побара и да изврши увид во документ за
идентификација и на безбедносниот сертификат на лицата овластени од субјектот на инспекциски надзор,
други вработени или работно ангажирани лица во субјектот на инспекциски надзор, како и физички лица кои
се затекнати на местото на инспекцискиот надзор. Во
случај кога некое од наведените лица, ќе одбие да се
легитимира заради утврдување на исполнување на обврските или се обиде да го попречи вршењето на
инспекцискиот надзор, инспекторот може да побара
помош од органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на полициските работи.
(2) Спроведувањето на инспекциски надзор опфаќа
повеќе активности, вклучувајќи:
- почетен состанок со одговорното лице, односно
Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор,
- интервјуирање на други вработени доколку е потребно,
- проверка на просториите, преглед на деловодните
книги како и електронското деловодство и медиуми каде се чуваат класифицираните информации,
- анализа и проценка за утврдување на постоење на
очигледни докази или индикатори за неправилно работење на субјектот на надзор и
- утврдување на постоење на неправилности за кои
треба да се преземат соодветни мерки.
(3) При спроведувањето на инспекцискиот надзор,
инспекторот ги проверува сите прашања од листата за
проверка на усогласеноста со Законот и прописите донесени врз основа на истиот, кои се применливи за дефинираниот опфат на инспекцискиот надзор и не треба
да излегува надвор од опфатот на листата за проверка,
освен во ситуација кога за време и на самото место на
надзор, ќе утврди индиции за сериозни законски прекршувања.
(4) Во функција на спроведување на инспекцискиот
надзор, инспекторот може да побара да му се стави на
располагање одреден простор во рамките на работните
простории на субјектот на надзор, за да може соодветно да ги спроведе активностите од ставот (2) на овој
член, а со тоа да го минимизира попречувањето на редовните активности на субјектот на надзор.
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(5) Почетниот состанок од ставот (2) алинеја 1 на
овој член, инспекторот го организира веднаш по пристигнувањето на местото на надзор, на кој:
- ги претставува законскиот основ, предметот, опфатот и постапката на вршење на инспекцискиот надзор,
- ги презентира правата и обврските на субјектот на
надзор, како и совети за последиците од неисполнување на тие обврски, но и правото за преглед и давање
писмена забелешка на составениот записник,
- ги дава листите за проверка (при редовен инспекциски надзор), со објаснување дека тие се користат за
проверка на усогласеноста на работењето на субјектот
на надзор,
- дава проценка за времетраењето на надзорот,
- дава напомена дека надзорот ќе биде затворен со
завршен состанок, на кој ќе се дискутираат наодите од
надзорот и
- му овозможува на одговорното лице, односно
Офицерот за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор, да постави
прашања за да утврди дали ја разбира постапката и
своите права и обврски.
(6) Во случај кога одговорното лице, односно Офицерот за безбедност на класифицирани информации од
субјектот на инспекциски надзор одбива да ги изврши
своите обврски за време на спроведувањето на надзорот или покажува знаци на насилство, инспекторот
презема активности за справување со таквата ситуација, вклучувајќи и потсетување за глобите и другите
мерки што може да му бидат изречени на субјектот на
надзор. Доколку тоа не е доволно и ризикот од избивање на насилство е голем, инспекторот ќе ги напушти
просториите на субјектот на надзор, ќе го извести раководното лице на Одделението за инспекции или директорот, ќе побара помош од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на полициските работи, со чија асистенција дополнително ќе
го спроведе инспекцискиот надзор.
(7) За време на надзорот инспекторот составува белешки кои треба да бидат јасни и прецизни, особено во
посочувањето на утврдените неправилности, со цел во
подоцнежното составување на записникот да биде внесена фактичката утврдена состојба. Составувањето на
записникот инспекторот го врши во неговата работна
просторија со податоци за субјектот на надзор и за неговиот претставник, другите присутни лица за време на
надзорот, податоци од почетниот состанок, како и податоци за утврдената фактичка состојба и неправилности.
(8) При вршењето на надзор од повеќе инспектори
се составува еден записник и се донесува еден инспекциски акт, кој го потпишуваат сите инспектори кои
учествувале во надзорот.
(9) Доколку при составување на записникот има
потреба да се наведе документ кој содржи класифицирани информации, инспекторот го наведува деловодниот број на документот без наведување на содржината
на документот.
Член 6
(1) Затворањето на инспекцискиот надзор се спроведува за време на посетата на терен и опфаќа одржување на завршен состанок.
(2) Завршниот состанок од ставот (1) на овој член,
се организира веднаш по завршувањето на надзорот
односно теренскиот увид и увидот во документацијата,
при што инспекторот:
- ги презентира наодите од утврдената фактичка
состојба, вклучително и утврдените неправилности, доколку такви се идентификувани, и начинот за нивно отстранување,
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- ги презентира мерките кои одлучил да ги преземе
врз субјектот на надзорот и временскиот период за отстранување на утврдените неправилности, како и одговорноста на субјектот на надзорот во однос на преземените мерки,
- му укажува на преставникот на субјектот на надзор дека записниците дополнително ќе му бидат врачени на разгледување, најдоцна три дена од завршувањето на инспекцискиот надзор.
(3) Комплетирањето на записникот за извршен
инспекциски надзор се прави во согласност со утврдената фактичка состојба и констатираните и утврдени
неправилности и недостатоци, при што во предвид се
земаат и евентуалните забелешки и изјави во однос на
релевантните факти и околности, кои се дадени од лицата присутни за време на вршењето на инспекцискиот
надзор.
(4) Во случај на запечатување на просториите на
субјектот на надзор, инспекторот го запознава одговорно лице на субјектот на надзор со последиците од насилно отстранување на жигот.
(5) Доколку одговорното лице, односно Офицерот
за безбедност на класифицирани информации од субјектот на инспекциски надзор одбие да го потпише записникот за извршен инспекциски надзор, инспекторот
ќе ги наведе причините за непотпишувањето.
(6) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор се утврдени неправилности, инспекторот:
- му доставува решение на субјектот на инспекциски надзор, со опомена за отстранување на утврдените
неправилности во кое е определен рок за нивно отстранување или решение со кое изрекува друга инспекциска мерка, како наредба, забрана, одземање на предмети,
запечатување на просторија и друго, со која соодветно
ќе се постигне целта на инспекцискиот надзор,
- му издава прекршочен платен налог на субјектот
на инспекциски надзор и
- поднесува барање за поведување на прекршочна
постапка или поведува друга соодветна постапка.
(7) При изрекувањето на инспекциските мерки и
санкции, инспекторот постапува согласно прекршочните одредби од Законот, но ги зема предвид и останатите фактори кои вклучуваат штетни последици кои можат да произлезат од утврдената неправилност, евентуална историја на претходни неправилности во работењето на субјектот, попречување при вршење на
инспекциски надзор и друго.
Член 7
(1) Документирањето на инспекцискиот надзор опфаќа комплетирање на печатената и електронска евиденција, односно евидентирање во инспекциската евиденција и електронските информациски системи, чување на целокупната документација која произлегува од
постапката за спроведување на инспекцискиот надзор,
комплетирање на досието на субјектот на инспекциски
надзор и планирање на контролен инспекциски надзор.
(2) Документацијата од ставот (1) на овој член се
подредува во досието за субјектот на инспекциски надзор по следниот редослед:
- документи прибрани или создадени во фазата на
планирање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: различни аналитички и други информации, писменото известување, односно налогот или наредбата за вршење
на инспекциски надзор и сл;
- документи прибрани или создадени во фазата на
спроведување на инспекцискиот надзор, вклучувајќи:
пополнети листи за проверка, направени фотографии,
известување на други институции и сл;
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- документи прибрани или создадени во фазата на
затворање на инспекцискиот надзор, вклучувајќи: записник за извршен надзор, решение од извршен
инспекциски надзор, прекршочен платен налог, други
прибрани или создадени документи, вклучувајќи: барање за поведување на прекршочна постапка, правосилни
и извршни решенија од судска постапка, докази за
спроведени едукации, кривични пријави, доставници и
сл.
(3) Документирањето, секогаш кога тоа е можно, се
врши во печатена (хартиена) форма и во електронска
форма, при што за секој субјект на надзор се формира
посебно досие кое според проценката на инспекторот
може да биде некласифицирано, класифицирано со соодветен степен на класификација или обележано со ознаката „ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА“ и се евидентира во посебен деловодник за таа намена. Секој поединечен инспекциски надзор е посебно одвоен.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Број 01-325/1
9 октомври 2020 година
Скопје

Директор,
Стојан Славески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3208.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 8 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕУРОПАК”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-162/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
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Прилог:
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул.
Агроберза бр.1, Струмица, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 8 октомври
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 8 октомври
2055 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-440-2020
6. Единствен матичен број: 5215650
7. Единствен даночен број: 4027998119103
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕУРОПАК” со локација
на Г.П.27.5.I, на КП бр.6512/41, КО Струмица, Општина Струмица.
9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила

за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. 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
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
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услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.

VENDIM
PËR LËSHIM TË LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të
Shërbimeve “EUROPAK” import-eksport SHPKNJP,
Strumicë, i lëshohet licenca e kryerjes së veprimtarisë
energjetike, prodhim i energjisë elektrike nga Centrali
Elektrik Diellor CED “EUROPAK”.
2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila
është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕУРОПАК”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“ЕУРОПАК”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 84,00 kW,
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
- број на фотонапонски панели: 300
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS ECO 27kW 3ph, 2 парчиња
- FRONIUS SYMO 20kW 3ph, 1 парче
е) годишно сончево зрачење на таа локација:
1.679/1.456 kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
101.721 kWh
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të
Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 13 të
Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe
114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, mori

PА1 nr. 12-162/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________
Shtojcë:

LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve
“EUROPAK” import-eksport SHPKNJP, Strumicë, me seli
në rr. “Agroberza” nr. 1, Strumicë, Republika e
Maqedonisë së Veriut
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca: Prodhim i energjisë elektrike
3. Data e lëshimit të licencës: 8 tetor 2020
4. Data e vlefshmërisë së licencës: 8 tetor 2055
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕPROIZ-440-2020
6. Numri amzë: 5215650
7. Numri tatimor: 4027998119103
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike:
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “EUROPAK” me lokacion në P.N.27.5.I, PК
6512/41, КK STRUMICË, Komuna e Strumicës.
9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar:
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të
Energjetikës*,
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të
vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë
elektrike,
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- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që
janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre
sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut
të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren për Mënyrën dhe Procedurën e Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të
Ligjit të Energjetikës*,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.
- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe
mbrojtjes gjatë punës.
10. Оbligimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës
Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më
31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke
përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste
gjatë vitit të kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) përshkrimin dhe volumin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- kryerjen e monitorimit të punës,
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
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5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit
përkatës,
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime
të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.
11. Besueshmëria e informatave
Bartësi i licensës është i obliguar që në pajtueshmëri
me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike.
12. Cilësia e shërbimit
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe
kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në
periudhën e përcaktuar kohore.
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së
prodhuar
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të
dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
kryhet në vendin matës përllogaritës me mënyrë dhe
procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregullores së Licencave.
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet
veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “EUROPAK”, me karakteristikat teknike në vijim:
a) emri i centralit elektrik diellor: CED “EUROPAK”
b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor:
84,00 kW,
c) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i
punës: viti 2020
d) Jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
e) të dhënat për pajisjen:
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike
polikristalore, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
- numri i paneleve fotovoltaike: 300
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 280 W
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:
- FRONIUS ECO 27kW 3ph, 2 copë
- FRONIUS SYMO 20kW 3ph, 1 copë
f) Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.679/1.456
kWh/m2
g) prodhimi i pritur i energjisë elektrike: 101.721 kWh
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3209.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 8 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАКС ДОО Струмица, му се издава
лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог,
којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-163/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
___________
Прилог:

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛ-МАКС ДОО Струмица, со седиште на ул.
Атанас Мучев бр.2, Струмица, Република Северна Македонија
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 8 октомври
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 8 октомври
2055 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕПРОИЗ-444-2020
6. Единствен матичен број: 5171105
7. Единствен даночен број: 4027997115066
8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС” со локација
на кров од постоечки објекти, на Г.П.90.18.II, на КП
бр.7206, 7207 и 7208, КО Струмица, Општина Струмица.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот
систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична
енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на
електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до операторот на електродистрибутивниот систем, во
согласност со Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за
пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила
за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија врз
основа на Законот за енергетика*,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави Годишен извештај за работењето,
вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината,
2) годишна завршна сметка со сите прилози,
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3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
- заштита на објектите и опремата од надворешни
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба,
4) извршување на годишната програма за ремонти,
5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
6) извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.
11. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија.
12. 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
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри
кои што го определуваат квалитетот на произведената
електрична енергија во определен временски период.
13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерењето на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин
и постапка утврдени согласно Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика*
и Правилникот за лиценци.
15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика* и Правилникот за лиценци.
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16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “АЛ МАКС”, со следните технички карактеристики:
а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ
“АЛ МАКС”,
б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска
електроцентрала: 152,04 kW,
в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година
г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
д) податоци за опрема:
- тип и производител на фотонапонски панели: поликристални, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
- број на фотонапонски панели: 543
- моќност на фотонапонски панели: 280 W
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- FRONIUS ECO 27kW 3ph, 4 парчиња
- FRONIUS ECO 25kW 3ph, 1 парче
е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.520
kWh/m2
ж) очекувано производство на електрична енергија:
189.063 kWh
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të
Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 13 të
Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut” nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe
114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, mori
VENDIM
PËR LËSHIM TË LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE PRODHIM TË
ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Shoqërisë Tregtare të Prodhimit, të Tregtisë dhe të
Shërbimeve AL-MAKS SHPK Strumicë, i lëshohet licenca
e kryerjes së veprimtarisë energjetike prodhim i energjisë
elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED “AL MAKS”.
2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim i energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila
është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 12-163/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
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Shtojcë:
LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I ENERGJISË ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria Tregtare e Prodhimit, e Tregtisë dhe e
Shërbimeve AL MAKS SHPK Strumicë, me seli në rr.
“Atanas Muçev” nr. 2, Strumicë, Republika e Maqedonisë
së Veriut
2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca: Prodhim i energjisë elektrike
3. Data e lëshimit të licencës: 8 tetor 2020
4. Data e skadimit të licencës: 8 tetor 2055
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕПРОИЗ-444-2020
6. Numri amzë: 5171105
7. Numri tatimor: 4027997115066
8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED "AL MAKS" me lokacion në P.N.90.18.II, PК
бр.7206; 7207 dhe 7208, КK Strumicë, Komuna e
Strumicës.
9. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i obliguar:
- të punojë në përputhje me nenin 70 të Ligjit të
Energjetikës*,
- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të
vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në
pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë
elektrike,
- t’i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të
energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë
elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë
elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që
janë të domosdoshme për kryerjen e obligimeve të tyre
sipas licencave, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut
të Energjisë Elektrike,
- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e
mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar deri te
operator i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në
përputhje me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren për Mënyrën dhe Procedurën e Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- t’i respektojë dhe të punojë në përputhje me Rregullat
e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të
Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në përputhje me
rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të
Ligjit të Energjetikës*,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.
- të punojë në përputhje me ligjet, rregullat e tjera dhe
aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së
veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes
së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së
mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe
mbrojtjes gjatë punës.
10. Оbligimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës
Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më
31 mars të vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke
përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste
gjatë vitit të kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1) përshkrimin dhe volumin e kryerjes së veprimtarisë
energjetike gjatë vitit,
2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e
jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe
pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
- siguri dhe shëndet gjatë punës,
- ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të
njerëzve,
- kryerjen e monitorimit të punës,
- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës,
ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje
lufte apo të jashtëzakonshme,
4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit
përkatës,
6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe
kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të
bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime
të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.
11. Besueshmëria e informatave
Bartësi i licensës është i obliguar që në pajtueshmëri
me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste
dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike.
12. Cilësia e shërbimit
Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe
kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë
elektrike të prodhuar, në përputhje me Rregullat e Rrjetit të
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
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Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të
vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e
energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë
raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e
përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në
periudhën e përcaktuar kohore.
13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së
prodhuar
Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të
dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,
kryhet në vendin matës përllogaritës me mënyrë dhe
procedurë të përcaktuara në përputhje me Rregullat e
Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
suspendimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregullores së Licencave.
15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga
ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e
përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut do të marrë masa në përputhje me
Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.
16. Kapacitet prodhuese, me të cilat kryhet
veprimtaria energjetike
Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike,
prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor
CED “AL MAKS”, me karakteristikat teknike në vijim:
a) Emri i centralit elektrik diellor: CED "AL MAKS"
b) Fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor:
152,04 kW,
c) Viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i
punës: viti 2020
d) Jetëgjatësia e paraparë e CED: 35 vite
e) Të dhënat për pajisjen:
- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:
polikristalore, PiKCELL GROUP PiK280P(60),
- numri i paneleve fotovoltaike: 543
- fuqia e paneleve fotovoltaike: 280 W
- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të invertorit:
- FRONIUS ECO 27kW 3ph, 4 copë
- FRONIUS ECO 25kW 3ph, 1 copë
f) Rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.520
kWh/m2
g) Prodhimi i pritur i energjisë elektrike: 189.063 kWh
__________
3210.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 12 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и
114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 8 октомври 2020 година, донесе

14 октомври 2020

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. Барањето ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на електрична енергија од ФЕЦ “КУЌА НА ФУДБАЛОТ”, УП1 бр.12-165/20
од 17 септември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-165/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
___________

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të
Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 12 të
Rregullores së Licencave („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe
114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 8 tetor 2020, mori
VENDIM
PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LËSHIMIN E
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE
1. Kërkesa e Federatës së Futbollit të Maqedonisë
Shkup, për lëshimin e licencës për kryerjen e veprimtarisë
energjetike për prodhimin e energjisë elektrike nga CED
“KUQA NA FUDBALLOT”, PA1, nr.12-165/20 datë 17
shtator 2020 REFUZOHET.
2. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe
botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PА1 nr. 12-165/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________

3211.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 8.10.2020 година, донесе

14 октомври 2020

Бр. 246 - Стр. 23

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ
ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА ОД
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање
и одведување на урбани отпадни води и тоа:
• за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 8,81 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 22,02 ден/m³.
• за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 8,84 ден/m³;
- за категорија останати во износ од 22,11 ден/m³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
• да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.
Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.
Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен
суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
УП1 бр. 08-70/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
___________

Në bazë të nenit 1, të Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve
për Shërbimet e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) nga
Rregullorja e Mënyrës dhe Procedurës për Përcaktimin e
Tarifës së Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të
Shërbimit të Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 63/17), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më
08.10.2020, mori
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS RREGULLATORE
TË GRUMBULLIMIT DHE LARGIMIT TË
UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NPK SKOPSKA
CRNA GORA ÇUÇER SANDEVË PËR VITIN 2020
DHE 2021 PËR PERIUDHËN E RREGULLUAR 2019-2021
1. NPK Skopska Crna Gora Çuçer Sandevë i
përcaktohet tarifë rregullatore për shërbimin e ujit,
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane siç
vijon:

• për vitin 2020
- për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 8,81
den/m³;
- për kategori të tjera në shumën prej 22,02 den/m³.
• për vitin 2021
- për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 8,84
den/m³;
- për kategori të tjera në shumën prej 22,11 den/m³.
2. Ofruesi i shërbimit të ujit, sipas pikës 1 e këtij
vendimi, duhet t'i zbatojë kushtet në vijim:
• t'i zbatojë tarifat e pikës 1 të këtij vendimi dhe
• të përgatisë dhe t’i dërgojë te Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut Planin e Përshtatjes së Tarifave dhe
Planin Afarist në pajtim me këtë vendim.
3. Ofruesi i shërbimit të ujit obligohet të dërgojë plan të
ri për përshtatje të tarifave të shërbimeve të ujit për
periudhën e rregulluar 2021-2023, më së voni në afat prej
nëntë muajsh para kalimit të afatit të këtij vendimi.
4. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do të
zbatohet nga data 01.11.2021.

PА1 nr. 08-70/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________

3212.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 08.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП СКОПСКА ЦРНА
ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА ОД
РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2020 година
-за категорија домаќинства во износ од 14,82
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 37,04 ден/m³.
• за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 14,79
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 36,98 ден/m³.
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2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
• да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.
Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.
Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен
суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
УП1 бр. 08-71/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
___________

Në bazë të nenit 1, të Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve
për Shërbimet e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) të Rregullores
së Mënyrës dhe të Procedurës për Përcaktimin e Tarifës së
Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të Shërbimit të
Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
63/17), Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut, në
seancën e mbajtur më 08.10.2020, mori
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT
ME UJË TË PIJSHËM APO FURNIZIMIT ME UJË TË
NPK SKOPSKA CRNA GORA ÇUÇER SANDEVO
PËR VITIN 2020 DHE 2021 TË PERIUDHËS SË
RREGULLUAR 2019-2021
1. NPK Skopska Crna Gora Çuçer Sandevë
i
përcaktohet tarifë rregullatore për shërbimin e ujit,
furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:
• për vitin 2020
- për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 14,82
den/m³;
- për kategori të tjera në shumën prej 37,04 den/m³.
• për vitin 2021
- për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 14,79
den/m³;
- për kategori të tjera në shumën prej 36,98 den/m³.

2. Ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij vendimi
duhet t'i zbatojë kushtet në vijim:
• t'i zbatojë tarifat e pikës 1 të këtij vendimi dhe
• të përpilojë dhe të dërgojë te Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut Planin e Përshtatjes së Tarifave dhe
Planin Afarist në pajtim me këtë vendim.
3. Ofruesi i shërbimit të ujit obligohet të dërgojë plan të
ri për përshtatje të tarifave të shërbimeve të ujit për
periudhën e rregulluar 2021-2023, më së voni në afat prej
nëntë muajsh para kalimit të afatit të këtij vendimi.
4. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit
Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të zbatohet nga
data 01.11.2021.

PА1 nr. 08-71/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________

3213.
Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на
цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 08.10.2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО
ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
• за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 11,11
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 25,56 ден/m³.
• за 2021 година
- за категорија домаќинства во износ од 11,15
ден/m³;
- за категорија останати во износ од 25,66 ден/m³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
• да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
• да подготви и достави до Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
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3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни
услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста
на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија
за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.
Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.
Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен
суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.
УП1 бр. 08-167/20
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
___________

4. Vendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”,
në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të
Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga data
01.11.2021.

PА1 nr. 08-167/20
8 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
__________

3214.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 3 од
Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија на седница одржана на 8 октомври 2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ

Në bazë të nenit 1 të Ligjit të Përcaktimit të Çmimeve
për Shërbimet e Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 7/16), nenit 7, paragrafi (1) të Rregullores
së Mënyrës dhe të Procedurës për Përcaktimin e Tarifës së
Shërbimit të Ujit dhe të Tarifës Rregullatore të Shërbimit të
Ujit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
63/17), Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë Veriut, në
seancën e mbajtur më 08.10.2020, mori

Член 1
Во Правилникот за лиценци (“Службен весник на
Република Северна Македонија” бр. 51/19, 54/19,
214/19 и 114/20) во членот 1 по ставот (3) се додава нов
став (4) кој гласи:
“(4) Барател, односно Барател на решение за упис
во регистарот, треба да биде регистриран за вршење на
соодветната енергетската дејност, или да има регистрирано општа клаузула за бизнис”.

VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS RREGULLATORE
TË PASTRIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA TË NPK
SKOPSKA CRNA GORA ÇUÇER SANDEVË PËR
VITIN 2020 DHE 2021 PËR PERIUDHËN E
RREGULLUAR 2019-2021

Член 2
Во членот 7, по ставот (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„ (3) Во постапките за издавање на привремена лиценца, ако од содржината на информацијата од став (2)
точка 6) од овој член се утврди дека барателот има негативен финансиски резултат во последната година или
е новоформирано трговско друштво или трговец поединец, потребно е да достави и финансиски план за реализација на планираниот енергетски објект.“
Ставот (3) станува став (4).

1. NPK Skopska Crna Gora Çuçer Sandevë i
përcaktohet tarifë rregullatore e shërbimit të ujit, pastrimit
të ujërave të zeza siç vijon:
• për vitin 2020
- për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 11,11
den/m³;
- për kategori të tjera në shumën prej 25,56 den/m³.
• për vitin 2021
- për kategorinë e amvisërisë në shumën prej 11,15
den/m³;
- për kategori të tjerа në shumën prej 25,66 den/m³.
2. Ofruesi i shërbimit të ujit sipas pikës 1 të këtij
vendimi duhet t'i zbatojë kushtet në vijim:
• t'i zbatojë tarifat e pikës 1 të këtij vendimi dhe
• të përgatitë dhe të dërgojë te Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut Planin e Përshtatjes së Tarifave dhe
Planin Afarist në pajtim me këtë vendim.
3. Ofruesi i shërbimit të ujit obligohet të dërgojë plan të
ri të përshtatjes së tarifave të shërbimeve të ujit për
periudhën e rregulluar 2021-2023, më së voni në afat prej
nëntë muajsh para kalimit të afatit të këtij vendimi.

Член 3
Во членот 9 во ставот (2) зборовите “Регулаторната
комисија за енергетика“ се заменуваат со зборовите
“Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од
овој член”.
Член 4
По членот 9 се додаваат три нови наслови и три нови члена 9-а, 9-б и 9-в кои гласат:
„Запирање на постапката
Член 9-а
Ако во текот на постапката барателот ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се откажува
од барањето, односно го повлекува барањето, Претсе-
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дателот на Регулаторната комисија за енергетика, во
рок од 7 дена од денот на приемот на известувањето,
донесува решение за запирање на постапката по барањето, кое го доставува до барателот.

Член 8
Во членот 14 во ставот (2) зборовите “од членовите
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од
членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12 и 13”.

Прекин на постапката по службена должност

Член 9
Во членот 15 во ставот (3) зборовите “Регулаторната комисија за енергетика“ се заменуваат со зборовите
“Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од
овој член,“.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Во постапката за издавање на лиценца на носител на привремена лиценца, соодветно се применуваат
членовите 9-а, 9-б, 9-в и 12-а од овој правилник”.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10), стануваат
ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).

Член 9-б
(1) Ако во текот на постапката Регулаторната комисија за енергетика наиде на прашање чие решавање е
предуслов за да се одлучи за самата работа, а истото
претставува независно правно прашање за чие решавање е надлежен суд или некој друг јавен орган (во натамошниот текст: претходно прашање), ќе побара информации или податоци од надлежниот суд или друг јавен
орган во врска со претходното прашање за што Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за прекин на постапката.
(2) Барањето и Решението за прекин на постапката
од став (1) од овој член се доставуваат до барателот.
Прекин на постапката по барање
Член 9-в
(1) Ако во текот на постапката, барателот наиде на
административни пречки во обезбедувањето на документ кој го издава друг јавен орган или му е потребен
подолг рок за обезбедување на документ побаран согласно член 8 став (4) од овој правилник, доставува известување до Регулаторната комисија за енергетика, по
основ на кое Претседателот на Регулаторната комисија
за енергетика ќе донесе решение за прекин на постапка, до доставување на потребниот документ.
(2) Решението од став (1) од овој член се доставува
до барателот.
(3) Барателот треба на секои 90 дена, сметано од денот на приемот на решението од став (1) од овој член,
но не повеќе од една година, да достави до Регулаторната комисија за енергетика информација за статусот
на барањето пред јавниот орган, односно за статусот на
документот побаран согласно член 8 став (4) од овој
правилник.
(4) Ако барателот не ја достави информација од
ставот (3) од овој член во определениот рок, односно
по истекот на рокот од една година, Регулаторната комисија за енергетика ќе постапи согласно член 9 став
(2) од овој правилник.“
Член 5
Во членот 12, во ставот (1) по зборовите “од расправата на подготвителната седница” се додаваат зборовите “се утврди дека условите не се исполнети”.
Член 6
Пред членот 12-а се додава наслов кој гласи:
“Постапување со платен надоместок”
Член 7
Членот 12-а се менува и гласи:
“Во случаите кога е донесено решение за отфрлање
на барањето согласно член 9 од овој правилник, решение за запирање на постапката согласно член 9-а од
овој правилник, односно одлука за одбивање на барањето согласно член 12 од овој правилник, упатениот
надоместок од член 7 став (2) точка 3) од овој правилник, не му се враќа на барателот.”

Член 10
Во членот 16 во ставот (3) зборовите “Регулаторната комисија за енергетика“ се заменуваат со зборовите
“Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од
овој член,“.
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
“(4) Во постапката за издавање на лиценца за пробна работа, соодветно се применуваат одредбите на членовите 9-а, 9-б, 9-в и 12-а од овој правилник”.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10), стануваат
ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11).
Член 11
Во членот 22 во ставот (3) зборовите “од членовите
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од
членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13”.
Член 12
Во членот 24 во ставот (2) зборовите “од членовите
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од
членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13”.
Член 13
Во членот 25 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
„(2) Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува
рокот за продолжување.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 14
Во членот 28 во ставот (2) зборовите “од членовите
7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13” се заменуваат со зборовите “од
членовите 7, 8, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 10, 11, 12, 12-а и 13”.
Член 15
Во членот 30 по ставот (4) се додава нов став (5) кој
гласи:
„(5) Ако од произнесувањето на носителот на лиценца од став (2) од овој член се утврди дека не се исполнети условите за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата, или ако носителот на лиценца ги
исполни обврските во одлуката од став (3) од овој член
во роковите утврдени согласно став (4) од овој член,
Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе одлука
за запирање на постапката за одземање на лиценца.“
Ставот (5) станува став (6).
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Член 16
По членот 30 се додава нов наслов и нов член 30-а
кои гласат:
„ Контрола над носители на лиценци
Член 30-а
(1) Регулаторната комисија за енергетика заради утврдувањето на настанување на причината за одземање
на лиценца утврдена во член 30 став (1) од овој правилник врши контрола над носителите на лиценци.
(2) Контролата од став (1) на овој член ја вршат
вработени во Регулаторната комисија за енергетика
кои се овластени од Претседателот на Регулаторната
комисија за енергетика.
(3) Контролата се врши врз основа на Годишен
план за контрола донесен од страна на Претседателот
на Регулаторната комисија за енергетика.
(4) Годишниот план за контрола од став (3) од овој
член се донесува најдоцна до 31 декември во тековната
година за наредната година.
(5) Регулаторната комисија за енергетика може да
изврши и вонредната контрола по службена должност
или врз основа на иницијатива поднесена од физички
или правни лица или органи на државната власт или
локалната самоуправа.
(6) Носителот на лиценцата треба на овластеното
лице за контрола да му овозможи пристап до просториите, производите, електронските бази на податоци или
кое било друго средство кое е предмет на контрола, како и увид во целокупната документација и информации
неопходни за утврдување на фактичката состојба.
(7) Носителот на лиценцата треба по писмено барање на овластеното лице за контрола да му достави или
подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на контролата.
(8) Носителот на лиценцата треба на овластеното
лице за контрола да му ги обезбеди условите неопходни за спроведување на контролата.
(9) За извршената контрола овластеното лице изготвува извештај кој во рок од 8 дена го доставува до
Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика.
(10) Доколку врз основа на извештајот од став (9)
од овој член се утврди дека постои некоја од причините од член 30 став (1) од овој правилник, Регулаторната
комисија за енергетика постапува согласно член 30 ставови (2), (3), (4), (5) и (6) од овој правилник.“
Член 17
Во членот 31 во ставот (4) зборовите „точка 3) и 4)“
се заменуваат со зборовите „точки 4) и 5)“.
Член 18
Во членот 34 по ставот (2) се додава нов став (3) кој
гласи:
„(3) Во постапката за издавање на решение за упис
во регистарот Регулаторната комисија за енергетика,
ако утврди потреба, може да побара дополнителна документација и податоци за барателот или опремата за
вршење на дејноста.“
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
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Член 19
Во членот 35 во ставот (2) зборовите “Регулаторната комисија за енергетика“ се заменуваат со зборовите
“, Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика во рок од 7 дена по истекот на рокот од став (2) од
овој член, “.
Член 20
По членот 35 се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 35-а, 35-б, 35-в и 35-г кои гласат:
„Запирање на постапката по барање за упис
Член 35-а
Ако во текот на постапката барателот ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се откажува
од барањето, односно го повлекува барањето, Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, во
рок од 7 дена од денот на приемот на известувањето,
донесува решение за запирање на постапката по барањето, кое го доставува до барателот.
Прекин на постапката по барање за упис,
по службена должност
Член 35-б
(1) Ако во текот на постапката, Регулаторната комисија за енергетика наиде на прашање чие решавање е
предуслов за да се одлучи за самата работа, а истото
претставува независно правно прашање за чие решавање е надлежен суд или некој друг јавен орган (во натамошниот текст: претходно прашање), ќе побара информации или податоци од надлежниот суд или друг јавен
орган во врска со претходното прашање за што Претседателот на Регулаторна комисија за енергетика донесува решение за прекин на постапката.
(2) Барањето и Решението за прекин на постапката
и од став (1) од овој член се доставуваат до барателот.
Прекин на постапката по барање за упис, по барање
Член 35-в
(1) Ако во текот на постапката, барателот наиде на
административни пречки во обезбедувањето на документ кој го издава друг јавен орган или му е потребен
подолг рок за обезбедување на документ побаран согласно член 34 став (3) од овој правилник, доставува известување до Регулаторната комисија за енергетика, по
основ на кое Претседателот на Регулаторната комисија
за енергетика ќе донесе решение за прекин на постапка, до доставување на потребниот документ.
(2) Решението од став (1) од овој член се доставува
до барателот.
(3) Барателот треба на секои 90 дена, сметано од денот на приемот на решението од став (1) од овој член,
но не повеќе од една година, да доставува до Регулаторната комисија за енергетика информација за статусот на барањето пред јавниот орган, односно за статусот на документот побаран согласно член 34 став (3) од
овој правилник.
(4) Ако барателот не ја достави информација од
ставот (3) од овој член, во определениот рок, односно
по истекот на рокот од една година, Регулаторната комисија за енергетика ќе постапи согласно член 35 став
(2) од овој правилник.
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Постапување со платен надоместок
Член 35-г
Во случаите кога е донесено решение за отфрлање
на барањето согласно член 35 или решение за запирање
на постапката согласно член 35-а од овој правилник,
упатениот надоместок од член 33 став (2) точка 3) од
овој правилник, не му се враќа на барателот.”
Член 21
По членот 40 се додава ново поглавје IX-а и нов
член 40-а, кои гласат:
“IX-а. ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
Член 40-а
(1) Регулаторната комисија за енергетика може во
секое време да ги исправи грешките во имињата или
броевите, пишувањето или сметањето, како и други
очигледни неточности во актите издадени во согласност со овој Правилник.
(2) За исправката, Претседателот на Регулаторната
комисија за енергетика донесува решение кое има
правно дејство од денот од кога има правно дејство актот на кој се врши исправката.
(3) Решението за исправка и исправката се доставуваат до носителот на актот, а исправката се објавува во
“Службен весник на Република Северна Македонија”.”
Член 22
Во членот 42 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
“(4) Годишниот извештај од став (1) од овој член се
доставува електронски во .pdf формат.”
Член 23
Во Прилогот 1, наслов 7, во точка 7.2 потточка 4) се
менува и гласи:
“основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на
енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,”
Во точка 7.3 по потточка 3) се додава нова потточка
4) која гласи:
“основен проект ако кон барањето за издавање на
привремена лиценца е доставен идеен проект,”
Потточките 4), 5), 6) и 7) стануваат потточки 5), 6)
7) и 8).
Во насловот 10, во точка 10.2 потточка 6) се менува
и гласи:
“основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на
енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,”
Во точка 10.3 по потточка 4) се додава нова потточка 5) која гласи:
“основен проект ако кон барањето за издавање на
привремена лиценца е доставен идеен проект,”
Потточките 5), 6), 7) и 8) стануваат потточки 6), 7),
8) и 9).
Во насловот 11, во точка 11.2 потточка 4) се менува
и гласи:
“основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот на
енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти,”
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Во точка 11.3 по потточка 2) се додава нова потточка 3) која гласи:
“основен проект ако кон барањето за издавање на
привремена лиценца е доставен идеен проект,”
Потточките 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) стануваат потточки 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11) и 12).
Во насловот 15 потточка 3) се менува и гласи:
“правилник за заштита од пожари и експлозии со
согласност од Дирекцијата за заштита и спасување,”.
Потточката 7) се менува и гласи:
“решение за верификација на мерило/а (протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија,”.
Во Прилогот 2, во Обрасците БЛ 7.2 во точка 5, БЛ
10.2 во точка 4 и БЛ 11.2 во точка 4, по зборовите “информација за економско финансиската состојба од ЦР
на РСМ” се додаваат зборовите “, ако од содржината
на информацијата се утврди дека барателот има негативен финансиски резултат во последната година или е
новоформирано трговско друштво или трговец поединец, потребно е да достави и финансиски план за реализација на планираниот енергетски објект”, а зборовите “основен, изведбен проект или проект за пренамена/адаптација (за соодветните фази во зависност од
видот на енергетскиот објект), изработен од овластени
инженери за таков вид на проекти” се заменуваат со
зборовите “основен, изведбен проект, проект на изведена состојба, проект за пренамена/адаптација или идеен проект (за соодветните фази во зависност од видот
на енергетскиот објект), изработен од овластени инженери за таков вид на проекти”.
Во Обрасците 7.3 точка 7., 10.3 точка 6. и 11.3 во
точка 6 по зборовите “проект на изведена состојба, ако
има измени во текот на градба и отстапува од основниот проект” се додаваат зборовите “основен проект ако
кон барањето за издавање на привремена лиценца е
доставен идеен проект”
Во Обрасците БЛ 17, БЛ 18, БЛ 19, БЛ 20 и БЛ 21,
точка 6., зборовите “елаборат за противпожарна заштита, одобрен од Дирекцијата за заштита и спасување”
се заменуваат со зборовите “правилник за заштита од
пожари и експлозии со согласност од Дирекцијата за
заштита и спасување”. Во Обрасците БЛ 17 и 21, точка
6., зборовите “сертификат за верификација на мерни
инструменти (протокомери, за мазут - вага) од Биро за
метрологија или друг овластен субјект” се заменуваат
со зборовите “решение за верификација на мерило/а
(протокомери, за мазут - вага) од Биро за метрологија”,
а во Обрасците БЛ 18, 19 и 20 зборовите “сертификат
за верификација на мерни инструменти (протокомери,
за мазут - вага) од Биро за метрологија или друг овластен субјект” се заменуваат со зборовите “решение за
верификација на мерило/а (протокомери) од Биро за
метрологија”.
Во Прилогот 2 Образецот БЛ 22 се заменува со нов
Образец БЛ 22 кој е даден во Прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 3 të
Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni
Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur
më 8 tetor 2020, solli
RREGULLORE
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
RREGULLORES SË LICENCAVE
Neni 1
Në Rregulloren e Licencave ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19,
214/19 dhe 114/20) në nenin 1 pas paragrafit (3) shtohet
paragrafi i ri (4) si vijon:
“(4) Parashtrues, respektivisht Parashtruesi i kërkesës për
aktvendim për regjistrim në regjistër, duhet të regjistrohet
për kryerjen e veprimtarisë energjetike përkatëse, ose të ketë
të regjistruar klauzulën e përgjithshme të biznesit".
Neni 2
Në nenin 7, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si
vijon:
„ (3) Në procedurat e lëshimit të licencës së
përkohshme, nëse nga përmbajtja e informatës nga
paragrafi (2) pika 6 e këtij neni, përcaktohet se parashtruesi
ka rezultat negativ financiar në vitin e fundit apo është
shoqëri e sapoformuar tregtare apo tregtar individual, ai
duhet të dërgojë edhe plan financiar për realizimin e
objektit të planifikuar energjetik.“
Paragrafi (3) bëhet paragrafi (4).
Neni 3
Në nenin 9 paragrafi (2), fjalët "Komisioni Rregullator
i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët "Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat prej 7 ditësh
pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni".
Neni 4
Pas Nenit 9, shtohen tre tituj të ri dhe tri nene të reja 9a, 9-b dhe 9c, si vijon:
"Ndërprerja e procedurës
Neni 9-a
Nëse gjatë procedurës parashtruesi e njofton
Komisionin Rregullator të Energjetikës se heq dorë nga
kërkesa, respektivisht e tërheq kërkesën, Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës, në afat prej 7
ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, sjell aktvendim për
ndërprerja e procedurës sipas kërkesës, të cilin e dërgon
deri te parashtruesi.
Ndërprerja e procedurës me detyrë zyrtare
Neni 9-b
(1) Nëse gjatë procedurës Komisioni Rregullator i
Energjetikës hasi në çështje, zgjidhja e së cilës është
parakusht për zgjidhje të vetë punës, ndërsa e njëjta është
çështje e pavarur ligjore, për zgjidhjen e së cilës është
gjykata kompetente apo ndonjë organ tjetër publik (në
tekstin e mëtejshëm: çështje paraprake), do të kërkojë
informata ose të dhëna nga gjykata kompetente apo nga
ndonjë organ tjetër publik në lidhje me çështjen paraprake,
për çka Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës
do të sjellë aktvendim për ndërprerjen e procedurës.
(2) Kërkesa dhe aktvendimi për ndërprerjen e
procedurës nga paragrafi (1) të këtij neni dërgohen deri te
parashtruesi.
Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës
Neni 9-c
(1) Nëse gjatë procedurës, parashtruesi has në pengesa
administrative në sigurimin e dokumentit, të cilin e lëshon
ndonjë organ tjetër publik ose ka nevojë për një afat më të
gjatë për sigurimin e ndonjë dokumenti të kërkuar në
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përputhje me nenin 8 paragrafi (4) të kësaj rregullore,
dërgon njoftim deri te Komisioni Rregullator i
Energjetikës, në bazë të së cilit Kryetari i Komisionit
Rregullator të Energjetikës do të sjellë aktvendim për
ndërprerjen e procedurës, deri në dërgimin e dokumentit të
nevojshëm.
(2) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohen
deri te parashtruesi.
(3) Parashtruesi, çdo 90 ditë, duke e llogaritur nga dita
e pranimit të aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, por
jo më shumë se një vit, të dërgojë deri te Komisoni
Rregullator i Energjetikës informata për statusin e kërkesës
para organit publik, respektivisht për statusin e dokumentit
të kërkuar në përputhje me nenin 8 paragrafi (4) i kësaj
rregullore.
(4) Nëse parashtruesi nuk e dërgon informatën nga
paragrafi (3) i këtij neni në afatin e përcaktuar,
respektivisht pas skadimit të afatit prej një viti, Komisioni
Rregullator i Energjetikës do të veprojë në përputhje me
nenin 9 paragrafi (2) i kësaj rregullore.“
Neni 5
Në nenin 12, në paragrafin (1) pas fjalëve "nga debati
në seancën përgatitore" shtohen fjalët "u përcaktuar se
kushtet janë plotësuar".
Neni 6
Para nenit 12-a shtohet titulli i ri si vijon:
"Veprim me kompensim të paguar"
Neni 7
Neni 12-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“Në rastet kur është sjellur aktvendim për refuzimin e
kërkesës në përputhje me nenin 9 të kësaj rregullore,
aktvendim për ndërprerjen e procedurës në përputhje me
nenin 9-а të kësaj rregullore, respektivisht vendim për
refuzimin e kërkesës në përputhje me nenin 12 të kësaj
rregullore, kompensimi i referuar nga neni 7 paragrafi (2)
pika 3 e kësaj rregullore, nuk i kthehet parashtruesit.”
Neni 8
Në nenin 14 në paragrafin (2) fjalët “të neneve 7, 8, 9,
10, 11, 12 dhe 13” zëvendësohen me fjalët “të neneve 7, 8,
9, 9-а, 9-b, 9-c, 10, 11, 12 dhe 13”.
Neni 9
Në nenin 15 paragrafi (3), fjalët "Komisioni
Rregullator i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët
"Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat
prej 7 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij
neni".
Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:
“(4) Në procedurën e lëshimit të licencës së bartësit të
licencës së përkohshme, zbatohen përkatësisht nenet 9-а, 9b, 9-c dhe 12-а të kësaj rregullore”.
Paragrafet (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10), bëhen
paragrafet (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).
Neni 10
Në nenin 16 paragrafi (3), fjalët "Komisioni
Rregullator i Energjetikës" zëvendësohen me fjalët
"Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës në afat
prej 7 ditësh pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij
neni".
Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:
“(4) Në procedurën e lëshimit të licencës për punë
provë, zbatohen përkatësisht dispozitat e neneve 9-а, 9-b,
9-c dhe 12-а të kësaj rregullore”.
Paragrafet (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10), bëhen
paragrafet (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11).
Neni 11
Në nenin 22 në paragrafin (3) fjalët “të neneve 7, 8, 9,
10, 11, 12 dhe 13” zëvendësohen me fjalët “të neneve 7, 8,
9, 9-а, 9-b, 9-c, 10, 11, 12, 12-a dhe 13”.
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Neni 12
Në nenin 24 në paragrafin (2) fjalët “të neneve 7, 8, 9,
10, 11, 12 dhe 13” zëvendësohen me fjalët “të neneve 7, 8,
9, 9-а, 9-b, 9-c, 10, 11, 12, 12-a dhe 13”.
Neni 13
Në nenin 25, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2)
si vijon:
„(2) Komisioni Rregullator i Energjetikës, në bazë të të
dhënave të dërguara për shkak të vazhdimit të licencës për
punë provë e përcakton afatin e vazhdimit.“
Paragrafi (2) bëhet paragrafi (3).
Neni 14
Në nenin 28 në paragrafin (2) fjalët “të neneve 7, 8, 9,
10, 11, 12 dhe 13” zëvendësohen me fjalët “të neneve 7, 8,
9, 9-а, 9-b, 9-c, 10, 11, 12, 12-a dhe 13”.
Neni 15
Në nenin 30 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5)
si vijon:
„(5) Nëse nga ајо që është parashtruar nga bartësi i
licencës nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet se nuk
janë plotësuar kushtet për fillimin e procedurës së marrjes
së licencës, ose nëse bartësi i licencës i plotëson kushtet
nga vendimi nga paragrafi (3) i këtij neni në afatet e
përcaktuara në përputhje me paragrafin (4) të këtij neni,
Komisioni Rregullator i Energjetikës solli vendim për
ndërprerjen e procedurës për marrjen e licencës.“
Paragrafi (5) bëhet paragrafi (6).
Neni 16
Pas Nenit 30, shtohet titull i ri dhe nen i ri 30-a, si
vijon:
„ Кontrolli i baretësve të licencave
Neni 30-a
(1) Komisioni Rregullator i Energjetikës për shkak të
përcaktimit të shkakut për marrjen e licencës të përcaktuar
në nenin 30 paragrafi (1) të kësaj rregullore, kryen kontroll
mbi bartësit e licencave.
(2) Kontrollin nga paragrafi (1) i këtij neni e kryejnë të
punësuarit në Komisionin Rregullator të Energjeitkës, të
cilët janë të autorizuar nga Kryetari i Komisionit
Rregullator të Energjetikës/
(3) Kontrolli kryhet në bazë të planit vjetor të kontrollit
të miratuar nga Kryetari i Komisionit Rregullator të
Energjetikës.
(4) Plani vjetor i kontrollit nga paragrafi (3) i këtij neni
miratohet më së voni deri më 31 dhjetor të vitit aktual për
vitin e ardhshëm.
(5) Komisioni Rregullator i Energjetikës mund të
kryejë kontroll me detyrë zyrtare ose me inicijativë të
parashtruar nga persona fizikë ose juridikë apo të organeve
të autoriteteve shtetërore ose të vetqeverisjes lokale.
(6) Bartësi i licencës duhet it mundësojë personit të
autorizuar qasje deri te hapësirat, prodhimet, bazat
elektronike të të dhënave açp cilitdo mjeti tjetër, që është
lëndë e kontrollit, si dhe qasje në dokumentacionin e
përgjithshëm të nevojshëm për përcaktimin e gjendjes
faktike.
(7) Bartësi i licencës duhet, me kërkesë me shkrim të
personit të autorizuar për kontroll, t'i dërgojë apo përgatisë
të dhëna të sakta dhe të plota, raporte, materijale dhe
dokumente të tjera, të cilat janë të nevojshme për kryerjen
e kontrollit.
(8) Bartësi i licencës duhet që personit të autorizuar për
kontroll t'ia sigurojë kushtet e nevojshme për kryerjen e
kontrollit.
(9) Për kontrollin e kryer, personi i autorizuar përgatit
raport, të cilin në afat prej 8 ditësh e dërgon deri te Kryetari
i Komisionit Rregullator të Energjetikës.
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(10) Nëse, në bazë të raportit nga paragrafi (9) i këtij
neni, përcaktohet se ekziston një nga arsyet nga neni 30
paragrafi (1) të kësaj rregullore, Komisioni Rregullator i
Energjetikës vepron në përputhje me nenin 30 paragrafet
(2), (3), (4), (5) dhe (6) të kësaj rregullore.“
Neni 17
Në Nenin 31, në paragrafin (4), fjalët "pikat 3 dhe 4"
zëvendësohen me fjalët "pikat 4 dhe 5".
Neni 18
Në nenin 34, pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3)
si vijon:
„(3) Në procedurën e lëshimit të aktvendimit për
regjistrim në regjistër, Komisioni Rregullator i
Energjetikës, nëse e vërteton nevojën, mund të kërkojë
dokumentacion shtesë dhe të dhëna për parashtruesin apo
pajisjen për kryerjen e veprimtarisë.“
Paragrafet (3) dhe (4) bëhen paragrafet (4) dhe (5).
Neni 19
Në nenin 35 paragrafi (2), fjalët "Komisioni Rregullator i
Energjetikës" zëvendësohen me fjalët "Kryetari i Komisionit
Rregullator të Energjetikës në afat prej 7 ditësh pas skadimit
të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni,".
Neni 20
Pas Nenit 35, shtohen katër tituj të rinj dhe katër nene
të reja 35-a, 35-b, 35-c dhe 35-d, si vijon:
"Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës për regjistrim
Neni 35-a
Nëse gjatë procedurës parashtruesi e njofton
Komisionin Rregullator të Energjetikës se heq dorë nga
kërkesa, respektivisht e tërheq kërkesën, Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës, në afat prej 7
ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, sjell aktvendim për
ndërprerja e procedurës sipas kërkesës, të cilin e dërgon
deri te parashtruesi.
Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës për regjistrim,
me detyrë zyrtare
Neni 35-b
(1) Nëse gjatë procedurës Komisioni Rregullator i
Energjetikës has në çështje, zgjidhja e së cilës është
parakusht për zgjidhje të vetë punës, ndërsa e njëjta është
çështje e pavarur ligjore, për zgjidhjen e së cilës është
gjykata kompetente apo ndonjë organ tjetër publik (në
tekstin e mëtejshëm: çështje paraprake), do të kërkojë
informata ose të dhëna nga gjykata kompetente apo nga
ndonjë organ tjetër publik në lidhje me çështjen paraprake,
për çka Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës
do të sjellë aktvendim për ndërprerjen e procedurës.
(2) Kërkesa dhe aktvendimi për ndërprerjen e
procedurës nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohen deri te
parashtruesi.
Ndërprerja e procedurës sipas kërkesës për regjistrim,
me kërkesë
Neni 35-c
(1) Nëse gjatë procedurës, parashtruesi has në pengesa
administrative në sigurimin e dokumentit, të cilin e lëshon
ndonjë organ tjetër publik ose ka nevojë për një afat më të
gjatë për sigurimin e ndonjë dokumenti të kërkuar në
përputhje me nenin 34 paragrafi (3) të kësaj rregullore,
dërgon njoftim deri te Komisioni Rregullator i
Energjetikës, në bazë të së cilit Kryetari i Komisionit
Rregullator të Energjetikës do të sjellë aktvendim për
ndërprerjen e procedurës, deri në dërgimin e dokumentit të
nevojshëm.
(2) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni dërgohen
deri te parashtruesi.
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(3) Parashtruesi, çdo 90 ditë, duke e llogaritur nga dita e
pranimit të aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, por jo më
shumë se një vit, të dërgojë deri te Komisoni Rregullator i
Energjetikës informata për statusin e kërkesës para organit
publik, respektivisht për statusin e dokumentit të kërkuar në
përputhje me nenin 34 paragrafi (3) i kësaj rregullore.
(4) Nëse parashtruesi nuk e dërgon informatën nga
paragrafi (3) i këtij neni në afatin e përcaktuar,
respektivisht pas skadimit të afatit prej një viti, Komisioni
Rregullator i Energjetikës do të veprojë në përputhje me
nenin 35 paragrafi (2) i kësaj rregullore.
Veprim me kompensim të paguar
Neni 35-d
(1) Në rastet kur është sjellur aktvendim për refuzimin e
kërkesës në përputhje me nenin 35 apo aktvendim për
ndërprerjen e procedurës në përputhje me nenin 35-а të kësaj
rregullore, kompensimi i referuar nga neni 33 paragrafi (2)
pika 3 e kësaj rregullore, nuk i kthehet parashtruesit.
(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, nëse
parashtruesi, në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi
të aktvendimit për refuzimin e kërkesës apo aktvendimit për
ndërprerjen e procedurës. sërish parashtron kërkesë të njëjtë
për veprimtarinë e njëjtë energjeitke, kompensimi i paguar
paraprakisht i pranohet si dëshmi veçmë e dorëzuar në
pajtim me nenin 33 paragrafi (2) pika 3 e kësaj rregullore.”
Neni 21
Pas Nenit 40, shtohet kapitulli IX-a dhe neni i ri 40-a,
si vijon:
“IX-а. PËRMIRËSIM I GABIMIT TEKNIK
Neni 40-a
(1) Komisioni Rregullator i Energjeitkës, mund në
çfarëdo kohe t'i përmirësojë gabimet në emrat apo numrat,
shkrimin apo llogaritjen, si dhe gabime të tjera të dukshme
në aktet e lëshuara në përputhje me këtë rregullore.
(2) Për përmirësimin, Kryetari i Komisionit Rregullator të
Energjetikës sjell aktvendim, e cila ka veprim juridik nga dita
kur ka veprim juridik akti, në të cilin kryhet përmirësimi.
(3) Aktvendimi për përmirësimin dhe përmirësimi
dërgohen deri te bartësi i aktit, ndërsa përmirësimi
publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut"."
Neni 22
Në nenin 42, pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4)
si vijon:
“(4) Raporti vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni
dërgohet në formë elektronike në formatin .pdf.”
Neni 23
Në Shtojcën 1, titulli 7, në pikën 7.2 nënpika 4)
ndryshohet si vijon:
“projekti kryesor, projekti ndërtimor, projekti i
realizimit, projekti i riadaptimit/ adaptimit apo projekti
ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit
energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për
këtë lloj të projekteve,”
Në nenin 7,3, pas nënpikës 3) shtohet nënpika e re 4) si
vijon:
“projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për
lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,”
Nënpikat 4), 5), 6) dhe 7) bëhen nënpikat 5), 6) 7) dhe 8).
Në titullin 10, në pikën 10.2 nënpika 6) ndryshohet si
vijon:
“projekti kryesor, projekti ndërtimor, projekti i
realizimit, projekti i riadaptimit/ adaptimit apo projekti
ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit
energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për
këtë lloj të projekteve,”
Në nenin 10,3, pas nënpikës 4) shtohet nënpika e re 5)
si vijon:
“projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për
lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,”
Nënpikat 5), 6), 7) dhe 8) bëhen nënpikat 6), 7) , 8) dhe 9).
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Në titullin 11, në pikën 11.2 nënpika 4) ndryshohet si
vijon:
“projekti kryesor, projekti ndërtimor, projekti i
realizimit, projekti i riadaptimit/ adaptimit apo projekti
ideor (për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit
energjetik), të përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për
këtë lloj të projekteve,”
Në nenin 11,3, pas nënpikës 2) shtohet nënpika e re 3)
si vijon:
“projekti kryesor nëse në bashkëngjitje të kërkesës për
lëshimin e licencës së përkohshme dërgohet projekt ideor,”
Nënpikat 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) dhe 11) bëhen
nënpikat 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11) dhe 12).
Në titullin 15 nënpika 3) ndryshohet si vijon:
“rregullorja e mbrojtjes nga zjarri dhe eksplodimet me
miratimin nga Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit,”.
Nënpika 7) ndryshohet si vijon:
“aktvendimi për verifikimin e matësit/ve (matës të
rrjedhës, për mazut- peshore) nga Byroja e Metrologjisë,”.
Në Shtojcën 2, në Formularët KL 7.2 në pikën 5, KL 10.2
në pikën 4 dhe KL 11.2 në pikën 4, pas fjalëve “informata për
gjendjen ekonomike financiare nga RQ i RMV” shtohen
fjalët“, nëse nga përmbajtja e informatave përcaktohet se
parashtruesi ka rezultat negativ financiar në vitin e fundit apo
nëse është shoqëri e sapoformuar tregtare apo tregtar
individual, është e nevojshme që të dërgojë plan financiar për
realizimin e objektit të planifikuar energjetik", ndërsa fjalët
"projekt ryesor, ndërtimor apo projekt i riadaptimit/adaptimit
(për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të
përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj projektesh”
zëvendësohen me fjalët “projekt kryesor, ndërtimor, projekt i
realizimit, projekt i riadaptimit/adaptimit apo projekt ideor
(për fazat përkatëse varësisht nga lloji i objektit energjetik), të
përpunuar nga inxhinierë të autorizuar për këtë lloj të
projekteve”.
Në Formularët 7.3 pika 7., 10.3 pika 6. dhe 11.3 në
pikën 6 pas fjalëve “projekt i realizimit, nëse ka
ndryshimet gjatë ndërtimit dhe devijon nga projekti
kryesor” shtohen fjalët “projekti kryesor nëse në
bashkëngjitje të kërkesës për lëshimin e licencës së
përkohshme dërgohet projekt ideor,”
Në Formularët KL 17, KL 18, KL 19, KL 20 dhe KL
21, pika 6., fjalët “elaborat për mbrojtje kundër zjarrit, të
miratuar nga Drejtoria e Mbrjtes dhe Shpëtimit”
zëvendësohen me fjalët “rregullorja e mbrojtjes nga zjarri
dhe eksplodimet me miratimin nga Drejtoria e Mbrojtjes
dhe Shpëtimit”. Në Formularët KL 17 dhe 21, pika 6.,
fjalët “certifikatë e verifikimit të instrumenteve matëse
(matës të rrjedhës, për mazut - peshore) nga Byroja e
Metrologjisë apo nga ndonjë subjekt tjetër i autorizuar"
zëvendësohen me fjalët “aktvendim për verifikimin e
matësit/ve (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga
Byroja e Metrologjisë”, ndërsa në Formularët KL 18, 19
dhe 20 fjalët “certifikatë e verifikimit të instrumenteve
matëse (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga Byroja
e Metrologjisë apo nga ndonjë subjekt tjetër i autorizuar”
zëvendësohen me fjalët “aktvendim për verifikimin e
matësit/ve (matës të rrjedhës, për mazut- peshore) nga
Byroja e Metrologjisë”.
Në Shtojcën 2 Formular KL 22 zëvendësohet me
Formular të ri KL 22, i cili është dhënë në Shtojcë dhe
është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.
Neni 24
Kjo rregullore hyn në fuqi një ditë pas ditës së
publikimit të saj në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut".
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Стр. 44 - Бр. 246

14 октомври 2020

14 октомври 2020

Бр. 246 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 246

14 октомври 2020

14 октомври 2020

Бр. 246 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 246

14 октомври 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3215.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13,139/14 и 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2020 година, во однос на месец август 2020 година,
е пониска за 0,2 %.
2. Исплатата на платите за месец септември 2020 година, во однос на месец август 2020 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Северна Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

