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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2811.
Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник
на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 септември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19
Член 1
Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20,
109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20,
166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20 и
217/20), во член 1, точка 1, во ставот 2 Прилогот број 9 - Протокол за активности во установите за згрижување
и воспитание на деца по престанување на траењето на вонредната состојба од Комисијата за заразни болести
при Министерството за здравство и од Министерството за труд и социјална политика, се менува со нов Прилог број 9, кој е даден во прилог и е составен дел од оваа одлука.
Во точка 5, по ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:
„Активностите и начинот на работа со организирање на настани, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Општиот протокол за организирање на настани од Комисијата за заразни болести при
Министерството за здравство, кој е даден во Прилог број 60 и е составен дел на оваа одлука.“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2147/39
14 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
2812.
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 5 и член 75-a
од Законот за електронските комуникации („Службен
весник на Република Македонија“ број 39/2014,
188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 98/2019
и 153/2019), а во согласност со Спогодбата за намалување на цената на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи во регионот на Западен Балкан потпишана на 4.4.2019 година помеѓу министерствата одговорни за областа на електронски комуникации: Република Албанија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Република Северна Македонија, Република
Србија и Косово (во понатамошниот текст само Спогодба), директорот на Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст само Агенција) на
ден 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ВО РОАМИНГ ВО ЈАВНИ
МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ
I
На операторите кои поседуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги во Република Северна Македонија
им се утврдуваат следните услови и максимални цени
на услугите кои ги нудат во роаминг:
а) Максимални малопродажни цени на роаминг
услугите во регионот на Западен Балкан (без ДДВ)
1. Од 1 јули 2021 година, операторите на јавни мобилни комуникациски мрежи во Република Северна
Македонија за роаминг услуги не можат да применуваат дополнителни надоместоци на домашните малопродажни цени за обезбедување на регулирани малопродажни услуги во роаминг.
2. Oператорите на јавни мобилни комуникациски
мрежи во Република Северна Македонија за роаминг
услуги може да применуваат политики за фер користење во однос на трошењето на регулираните малопродажни услуги во роаминг со еднакви цени на домашните малопродажни цени со цел да се заштитат од злоупотреби и невообичаена употреба на регулираните малопродажни услуги во роаминг, во согласност со “Правилникот за политики на фер користење и проценка на
одржливоста на укинувањето на дополнителните надоместоци за регулирани малопродажни услуги во роаминг, и за барањето што го доставува операторот за целите на таа проценка” (во понатамошниот текст: Правилник за фер користење и одржливост)”.
3. Во специфични и исклучителни околности, во
насока на обезбедување на одржливост на домашниот
малопродажен модел на наплата, доколку операторот
кој што ги обезбедува регулирани малопродажни услуги во роаминг не може да ги поврати вкупните реални
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и проектирани трошоци од обезбедување на регулираните роаминг услуги согласно точка I, потточка а), параграф 1 и 2 од оваа Одлука, од вкупните реални и проектирани приходи од обезбедувањето на овие услуги,
тогаш операторот може да побара од Агенцијата одобрување за наметнување на дополнителен надоместок
на регулирани малопродажни услуги во роаминг. Тој
дополнителен надоместок треба да се применува само
до онoј степен кој е неопходен за да се повратат трошоците од обезбедувањето на регулираните малопродажни услуги во роаминг, земајќи ги во предвид применливите максимални големопродажни надоместоци согласно точка 1 подточка б) на оваа Одлука.
4. Поднесувањето на барањето за примена на дополнителен надоместок на регулираните малопродажни роаминг услуги, роковите и содржината на истото
како и примена и методологија за процена на одржливоста на укинувањето на малопродажните надоместоци
за роамингот се пропишани во “Правилникот за фер
користење и одржливост”.
5. Доколку за оној сообраќај кој што го надминува
лимитот дефиниран согласно политиките за фер користење дефинирани согласно “Правилникот за фер користење и одржливост” операторот применува дополнителни надоместоци на домашните малопродажни цени за обезбедување на регулирани малопродажни услуги во роаминг, тогаш операторот треба да се придржува кон следното (без ДДВ):
- Дополнителниот надоместок за регулираните појдовни повици, појдовни смс пораки и услуги за пренос
на податоци во роаминг не смее да го надминува големопродажните цени на регулирани роаминг услуги во
регионот на Западен Балкан точка I, подточка б), параграф 1 на оваа Одлука,
- Збирот на домашната малопродажна цена и дополнителниот надоместок кој што се наметнува на регулираните појдовни повици, појдовни смс пораки и услуги
за пренос на податоци во роаминг не смее да надмине
0,19 Евра/минута, 0,06 Евра/СМС и 0,18 Евра/МБ соодветно,
- Дополнителниот надоместокот за регулираните
дојдовни повици во роаминг не смее да ја надминува
максималната големопродажна цена за завршување на
повик во мобилни мрежи на регулирани роаминг повици кои потекнуваат и завршуваат во регионот на Западен Балкан, согласно точка I, подточка в), параграф 1
на оваа Одлука.
6. Операторите нема да применуваат никакви дополнителни надоместоци за дојдовните регулирани
СМС пораки во роаминг или за дојдовни пораки за говорна пошта во роаминг. Ова не се однесува за надоместоците на другите услуги, како што се оние за преслушување на таквите пораки.
7. Наплатата на дополнителниот надоместок за регулираните појдовни или дојдовни повици во роаминг
треба да бидат по секунда. Операторот може да примени почетен минимален период на наплата кој не надминува 30 секунди за регулирани појдовни повици во роаминг. Наплатата на дополнителниот надоместок за ре-
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гулирани услуги за пренос на податоци во роаминг треба да биде на основа на килобајт, освен за ММС пораки каде основата за наплата може да биде по единица.
Во таков случај надоместокот кој што операторот може
да го наплати од претплатникот за пренос или прием на
ММС порака во роаминг не треба да ја надмине максималната регулирана малопродажна цена за пренос на
податоци.
8. Роаминг корисниците не треба да бидат исклучени од можноста да ги користат понудите на операторите каде што за дневни или фиксни периодични надоместоци се вклучени одреден волумен на регулирани
услуги во роаминг под услов при целосен потрошен
волумен на овие понуди единечната цена за направени
регулирани повици, испратени СМС пораки и услуги
за пренос на податоци во роаминг да не ја надминуваат
соодветната домашна малопродажна цена и максималниот дополнителен надоместок како што е утврдено во
параграф 5 алинеја 2 на оваа подточка.
9. Операторите може да понудат, а претплатниците
да прифатат цени за роаминг услуги различни од оние
на регулираните малопродажни роаминг услуги дефинирани во точка I, потточка а), параграф 1, 2 и 3 од
оваа Одлука. Во овој случај операторот треба да го информира претплатникот за предностите од користењето на овие цени за роаминг услугите како и можностите кои што нема да ги искористи доколку би користел
роаминг услуги по регулирани цени.
Операторите треба да ги применат цените на регулираните малопродажни роаминг услуги дефинирани
во точка I, подточка а), параграф 1, 2 и 3 од оваа Одлука на сите постојни и нови претплатници.
Претплатникот во секое време може да побара да се
префрли помеѓу различни цени на регулираните роаминг услуги, оние дефинирани во точка I, потточка а),
параграф 1, 2 и 3 и оние дефинирани во првиот подпараграф на овој параграф од оваа Одлука. Операторот
треба да го направи ваквото префрлање за еден работен
ден од приемот на барањето на претплатникот, без надоместок и не треба да предизвика никакви условувања
или ограничувања на другите елементи од претплатата
освен во делот на роамингот. Претплатникот има право
да прави префрлање помеѓу различни цени за регулираните роаминг услуги најмногу еднаш во два месеци.
10. За регулираните повици во роаминг нема да се
наплаќа надоместок за воспоставување на повик. Ако
постои надоместок за воспоставување на повик во домашните малопродажни тарифи, овој надоместок нема
да се наплаќа во регулираните малопродажни цени во
роаминг.
б) Максимални просечни големопродажни цени
на регулирани роаминг услуги во регионот на Западен Балкан (без ДДВ)
1. Од 1 јули 2021 година, максималната просечна
големопродажна цена за регулирани услуги во роаминг, која операторот може да ја наплати, е дадена во
Табела 1. (без ДДВ).
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2. Просечните големопродажни цени се применуваат помеѓу два оператори и се пресметуваат за период
од 12 месеци или кој било пократок период што може
да остане пред истекот на периодот на примена на максималната просечна големопродажна цена.
3. Максималната просечна големопродажна цена
треба во себе да ги вклучуваат трошоците за започнување, транзитирање и завршување на повик. Просечната големопродажна цена за повици се пресметува преку делење на вкупниот големопродажен приход од регулирани повици во роаминг со вкупниот број на големопродажни повици во роаминг изразени во минути
кои се навистина искористени за обезбедување на големопродажни повици во роаминг во рамките на земјите
потписнички на Спогодбата од страна на релевантниот
оператор во релевантниот период, агрегирани по секунда и прилагодени така што ќе се земе во предвид
можноста за примена на почетен минимален период на
наплата кој не може да биде подолг од 30 секунди.
4. Просечна големопродажна цена за СМС-пораки
се пресметува со делење на вкупниот големопродажен
приход од започнати и пренесени регулирани СМС пораки во роаминг во рамките на земјите потписнички на
Спогодбата од страна на релевантниот оператор во релевантниот период, со вкупниот број на СМС пораки
започнати и пренесени во истиот период.
5. Операторот нема да наплатува големопродажен
надоместок за завршување на регулирани СМС пораки
во роаминг кои што се започнати во рамките на земјите
потписнички на Спогодбата.
6. Просечната големопродажна цена за пренос на
податоци се пресметува со делење на вкупниот големопродажен приход од обезбедување на регулирани
услуги за пренос на податоци во роаминг со вкупната
количина на податоци изразени во мегабајти кои се навистина искористени за обезбедување на оваа услуга
во рамките на земјите потписнички на Спогодбата од
страна на релевантниот оператор во релевантниот период, агрегирани по килобајти.
в) Максимална големопродажни цени за завршување на повик во мобилни мрежи на регулирани роаминг повици кои потекнуваат и завршуваат
во регионот на Западен Балкан (без ДДВ)
1. Од 1 јули 2021 година, максималната големопродажна цена на услуги за завршување на повик во мобилните мрежи за регулирани роаминг повици кои потекнуваат и завршуваат во рамките на земјите потписнички на Спогодбата се дадени во Табела 2. (без ДДВ).
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2. Цените за завршување на повик во мобилните
мрежи за регулирани роаминг повици се пресметуваат
преку делење на вкупниот големопродажен приход од
завршување на повик во мобилни мрежи со вкупниот
број минути на завршени повици во мобилна мрежа
кои се навистина искористени за обезбедување на регулирани роаминг повици кои потекнуваат и завршуваат
во рамките на земјите потписнички на Спогодбата од
страна на релевантниот оператор во релевантниот период, агрегирани по секунда.
II
Цените за малопродажните услуги во роаминг утврдени со оваа одлука изразени во денари без ДДВ ќе
се пресметуваат по среден курс на Народна Банка на
Република Северна Македонија објавен на 01-ви јуни
во тековната година.
III
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страната на
Агенцијата за електронски комуникации.
О бр аз ло ж е н ие
Во член 75-а од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,
11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019) е предвидено дека Агенцијата има право на операторите кои поседуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги да им утврди
максимални цени на услугите кои ги нудат во роаминг
на корисниците од земјите со кои Република Северна
Македонија има склучено спогодба, меморандум, договор или протокол за намалување на цените на услугите
во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи,
на реципрочна основа, кои не можат да бидат повисоки
од цените на истите услуги кои важат помеѓу земјите
членки на Европската Унија. Во истиот член е предвидено дека Агенцијата има право на операторите кои
обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги
да им утврди максимални цени на големопродажните
услуги за завршување на меѓународни повици од земјите со кои Република Северна Македонија има склучена спогодба, меморандум, договор или протокол за истото, на реципрочна основа.
Спогодбата за намалување на цената на роаминг услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи во регионот на Западен Балкан е склучена на 4.4.2019 година во
Белград меѓу министерствата одговорни за областа на
електронските комуникации: на Република Албанија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна
Македонија, Република Србија и Косово.
Во согласност со член 4 од Спогодбата, регулаторни тела за електронски комуникации во регионот на Западен Балкан ќе бидат одговорни за спроведување на

одредбите од истата Спогодба, вклучувајќи ги и регулирањето на цените за завршување на повик во мобилни мрежи на регулирани роаминг повици кои потекнуваат и завршуваат во регионот на Западен Балкан.
Со оглед на ова, а во согласност со член 24 став (1)
алинеја (5) и член 75-a од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015,
11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019), а во согласност
со Спогодбата за намалување на цената на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи во
регионот на Западен Балкан потпишана на 04.04.2019
година помеѓу министерствата одговорни за областа на
електронски комуникации: Република Албанија, Босна
и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Република Србија и Косово, директорот на
Агенцијата за електронски комуникации донесе Одлука како во диспозитивот.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се
поднесе тужба до Управниот Суд во рок од 30 дена од
денот на приемот на истиот.
Бр. 0201-2531/2
11 септември 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.

__________

2813.
Врз основа на член 24 став (3) и член 75-a став (6)
од Законот за електронските комуникации („Службен
весник на Република Македонија“ број 39/2014,
188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 98/2019
и 153/2019), а во согласност со Спогодбата за намалување на цената на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи во регионот на Западен Балкан потпишана на 4.4.2019 година помеѓу министерствата одговорни за областа на електронски комуникации: Република Албанија, Босна и Херцеговина, Црна
Гора, Република Северна Македонија, Република
Србија и Косово (во понатамошниот текст само “Спогодба” и “земји на Западен Балкан”), директорот на
Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст само “Агенција”) на ден 2020 година го
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОЛИТИКИ НА ФЕР КОРИСТЕЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ОДРЖЛИВОСТА НА УКИНУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА
РЕГУЛИРАНИ МАЛОПРОДАЖНИ УСЛУГИ ВО
РОАМИНГ И ЗА БАРАЊЕТО ШТО ГО ДОСТАВУВА ОПЕРАТОРОТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАА ПРОЦЕНКА
ДЕЛ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Предмет и делокруг
1. Со овој Правилник се уредуваат детални правила
со кои ќе се обезбеди доследно спроведување на политиките за фер користење кои операторите може да ги
применуваат врз потрошувачката на регулираните малопродажни роаминг услуги.
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2. Исто така, се уредуваат и детални правила за:
(а) барањето на операторите кои обезбедуваат роаминг услугите да добијат одобрување за примена на дополнителен надоместок за роамингот, со цел да се обезбеди одржливост на нивниот домашен модел на наплата;
(б) методологијата што Агенцијата треба да ја применува при процена дали операторот кој обезбедува
роаминг услуги не е во можност да си ги поврати трошоците од обезбедувањето на регулираните роаминг
услуги, како последица на што ќе се наруши одржливоста на неговиот домашен модел на наплата.
Член 2
Дефиниции
Во овој Правилник, покрај дефинициите од Законот
за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:
(а) „Регулиран повик во роаминг“ е повик во мобилната говорна телефонија направен од претплатник
во роаминг, кој потекнува од посетената мрежа и завршува во јавна комуникациска мрежа во рамките на
земјите од Западен Балкан или е повик кој е примен од
претплатник во роаминг, кој потекнува од јавна комуникациска мрежа во рамките на земјите од Западен
Балкан и завршува во посетената мрежа;
(б) „Регулирана СМС порака во роаминг“ значи СМС
порака испратена од претплатник во роаминг, која потекнува од посетена мрежа и завршува во јавна комуникациска мрежа во рамките на земјите од Западен Балкан или
е примена од претплатник во роаминг, која потекнува од
јавна комуникациска мрежа во рамките на замјите од Западен Балкан и завршува во посетената мрежа;
(в) „Регулирани услуги за пренос на податоци во роаминг“ е услуга во роаминг што овозможува користење на
пренос на податоци преку комутација на пакети од страна
на претплатник во роаминг преку неговиот мобилен уред
додека е поврзан на посетена мрежа. Регулирани услуги
за пренос на податоци во роаминг не го вклучува преносот или приемот на регулираните повици во роаминг или
регулираните СМС пораки во роаминг, но вклучува и
пренос и примање на MMS пораки;
(г) „Домашна малопродажна цена“ значи малопродажен единечен надоместок на операторот кој ја овозможува роаминг услугата по единица на направени повици и испратени СМС пораки (вклучително и оние
кои започнуваат и завршуваат во различни национални
јавни комуникациски мрежи), како и податоците кои
што ги потрошил претплатникот во националниот пазар. Во случај кога нема специфична домашна молопродажна наплата по единица, домашната малопродажна цена ќе се смета врз основа на истиот механизам за
наплата како оној што се применува на претплатникот
за направени повици и испратени СМС пораки (вклучително и оние кои започнуваат и завршуваат во различни национални јавни комуникациски мрежи) и податочни услуги искористени од страна на претплатникот во националниот пазар;
(д) „стабилни врски“ значи присуство на територијата
на Република Северна Македонија кое произлегува од:
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- работен однос на полно и неопределено работно
време, вклучително и на граничните работници;
- долгорочни договорни односни кои подразбираат сличен степен на физичко присуство на самовработено лице;
- редовно студирање на периодични студиски програми; или
- други ситуации, како што се вработени кои се испратени од нивните работодавци да изврши услуги/работи или пензионираните лица, секогаш кога се налага
соодветно ниво на физичко присуство;
(ѓ) „мобилни малопродажни услуги“ значи јавни
мобилни комуникациски услуги што им се даваат на
крајните корисници, вклучително и говорни, СМС и
податочни услуги;
(е) „пакет со отворени податочни услуги“ значи тарифен модел за давање на една или повеќе мобилни
малопродажни услуги со кој не се ограничува обемот
на вклучените мобилни малопродажни услуги за пренос на податоци по основ на плаќање на фиксен периодичен надоместок, или за кои домашната единечна цена за мобилни малопродажни услуги за пренос на податоци, добиена со делење на севкупната домашна малопродажна цена, без ДДВ, за мобилните услуги, која
одговара на целиот пресметковен период, со вкупниот
обем на мобилни малопродажни услуги за пренос на
податоци достапни на домашно ниво, е пониска од
максималниот големопродажен надоместок на регулирани усуги за пренос на податоци во роаминг;
(ж) „припејд тарифен модел“ значи тарифен модел
според кој мобилните малопродажни услуги се даваат
по пат на одбивање на кредит што претплатникот му го
доверил на операторот пред потрошувачката, а од кој
претплатникот може да се повлече без пенали по искористувањето или истекувањето на кредитот;
(з) „маржа од мобилните услуги“ значи заработката,
пред данок на добивката и амротизацијата на постојниот
имот (матријален и нематријален), од продажбата на други мобилни услуги што не се малопродажни роаминг услуги што се даваат во рамките на земјите од Западен Балкан, па според тоа се исклучуваат трошоците и приходите
од ваквите малопродажните роаминг услуги;
(ѕ) „групација“ значи матичното претпријатие и сите негови придружни претпријатија;
(и) „големопродажен дојдовен сообраќај“ е сообраќај кој што е генериран од користење на роаминг услуги во мрежата на операторот (оној кој што управува со
повиците, СМС и податоците) од претплатници на оператори од други земји.
ДЕЛ II
ПОЛИТИКА НА ФЕР КОРИСТЕЊЕ
Член 3
Основно начело
1. Операторот обезбедува регулирани роаминг услугата по домашна цена на своите претплатници кои
вообичаено живеат или имаат стабилни врски кои подразбираат често и значително присуство во Република
Северна Македонија.

Стр. 12 - Бр. 226

2. Секоја политика на фер користење што ја применува операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги со цел да спречи злоупотребата или неправилна
употреба на регулираните малопродажни роаминг услуги подлежи на условите утврдени со Членовите 4 и 5 од
овој Правилник и истата треба да овозможи сите претплатници кои што ги користат роаминг услугите да имаат пристап до регулираните малопродажни роаминг услуги по домашни цени при повремени патувања во земјите од Западен Балкан под исти услови кои што важат
кога таквите услуги се користат на домашно ниво.
Член 4
Фер користење
1. За потребите на која било политика на фер користење, операторот кој обезбедува регулирани роаминг
услуги може да побара од своите корисници на роаминг да обезбедат доказ за вообичаеното место на живеење или за други стабилни врски што подразбираат
често и значително присуство во Република Северна
Македонија.
2. Без оглед на било кое ограничување на обемот на
потрошен сообраќај на домашниот пазар, во случај на
пакет со отворени податочни услуги, корисникот на
роаминг услугите, кога повремено патува во друга земја од Западен Балкан, треба да има можност да потроши обем на сообраќај на регулирани податочни роаминг услуги што се обезбедува по домашна малопродажна цена еквивалентно на најмалку двапати поголем
обем од оној што се добива со делење на севкупната
домашна малопродажна цена за тој отворен податочен
пакет, без ДДВ, која одговара на целиот пресметковен
период, со максималниот големопродажен надоместок
на регулирани услуги за пренос наподатоци во роаминг.
Во случај на пакетирана продажба на мобилни малопродажни услуги со други услуги или терминална
опрема, за потребите на Член 2 став (е) и овој став, севкупната домашна малопродажна цена на податочниот
пакет се утврдува така што се зема во предвид цената
што важи за поединечната продажба на компонентите
за мобилните малопродажни услуги од пакетот, без
ДДВ, доколку постојат, или цената на продажбата на
таквите услуги со исти карактеристики на самостојна
основа.
3. Во случај на припејд тарифни модели, како решение на барањето за политика за фер користење од став
1 на овој член, операторот кој обезбедува регулирани
роаминг услуги може да ја ограничи потрошувачката
на регулираните услуги за пренос на податоци во роаминг во рамките на земјите од Западен Балкан по цена
еднаква на домашната малопродажна цена за обем еквивалентен најмалку на обемот што се добива со делење на севкупниот износ, без ДДВ од преостанатиот
расположлив кредит кој претплатникот веќе му го платил на операторот, во моментот на започнувањето на
роамингот, со максималниот големопродажен надоместок на регулираните услуги за пренос на податоци во
роаминг.
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4. Во контекст на обработка на податоците за комуникацискиот сообраќај согласно Член 169 од Законот
за електронски комуникации, со цел да се спречи злоупотребата или неправилната употреба на регулираните
малопродажни роаминг услуги што се обезбедуваат по
домашна малопродажна цена, операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги може да примени фер,
разумни и сразмерни контролни механизми засновани
на објективни индикатори поврзани со ризикот од злоупотребата или неправилната употреба на роаминг услугите а кои што не се поврзани со употребата при периодичните патувања на претплатникот во земјите од
Западен Балкан.
Во објективни индикатори може да спаѓаат мерки
за утврдување дали корисникот има поголема домашна
потрошувачка одошто потрошувачка во роаминг или
поголемо домашно присуство одошто присуство во
земјите на Западен Балкан.
Со цел претплатниците кои одат на периодични патувања да не бидат изложени на непотребни или прекумерни предупредувања согласно член 5 став (4), операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги и кој
применува такви мерки за да се утврди ризикот од злоупотребата или неправилната употреба на роаминг услугите треба да ги разгледува таквите индикатори на
присуство и потрошувачка кумулативно и за период од
најмалку 4 месеци.
Операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги, во договорите со претплатниците на роамингот
треба да наведе на која мобилна малопродажна услуга
или услуги се однесува индикаторот на потрошувачката и минималното времетраење на периодот на разгледување.
Поголемата домашна потрошувачка или поголемото домашно присуство на претплатникот за време на
утврдениот период на разгледување се сметаат за доказ
дека нема злоупотреба или неправилно користење на
регулираните малопродажни роаминг услуги.
За потребите на вториот, третиот и петтиот потстав,
секој ден кога претплатникот се најавил на домашната
мрежа се смета за ден на домашно присуство на тој
претплатник.
Во други објективни индикатори на ризикот од злоупотреба или неправилна употреба на регулираните
малопродажни роаминг услуги што се обезбедуваат по
домашна малопродажна цена може да спаѓаат само:
а) долга неактивност на одредена СИМ картичка
која се поврзува претежно, ако не и исклучиво со употреба само за време на роаминг;
б) претплата и последователна употреба на повеќе
СИМ картички од истиот корисник за време на роаминг.
5. Кога операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги со објективни и поткрепени докази утврди
дека одреден број на СИМ картички биле препродавани на лица кои ефективно не живеат или немаат стабилни врски што подразбираат често и значително присуство во Република Северна Македонија со цел да
овозможи користење на регулираните малопродажни

21 септември 2020

роаминг услуги што се обезбедуваат по домашна малопродажна цена за други цели покрај периодичното
патување, операторот може да преземе непосредни
пропорционални мерки со цел да го обезбеди почитувањето на сите услови од претплатничкиот договор.
6. Операторот кој обезбедува регулирани роаминг
услуги треба да се придржува до мерките за заштита
при обработка на личните податоци и заштита на претплатниците.
Член 5
Транспарентност и надзор врз политиките за фер
користење
1. Кога операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги применува политика на фер користење,
тој во договорите со претплатниците ги вклучува сите
услови поврзани со таквата политика, вклучително и
сите контролни механизми што се применуваат согласно член 4 став (4).
2. Операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги ја известува Агенцијата за политиките на фер користење согласно овој Правилник преку доставување на
одобрување на стандардниот претплатнички договор.
3. Кога постои објективен и поткрепен доказ, врз
основа на објективните индикатори утврдени согласно
член 4 став (4) од овој правилник, кој укажува на ризикот од злоупотреба или неправилна употреба на регулираните малопродажни роаминг услуги што се обезбедуваат по домашна малопродажна цена во рамките
на земјите на Западен Балкан од страна на одреден
претплатник, операторот го предупредува претплатникот за забележаните навики на однесување пред да
примени дополнителни надоместоци на регулираните
малопродажни роаминг услуги.
Овој став треба да се применува независно од тоа
дали претплатникот има обезбедено докази за местото
на живеење или стабилни врски што подразбираат често и значително присуство во Република Северна Македонија.
4. Кога операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги го предупредува претплатникот согласно
став 3 од овој член, истиот го известува претплатникот
дека во отсуство на промена во навиките на однесување, кои што треба да покажат реална домашна потрошувачка или домашно присуство, во рамките на период кој не смее да биде пократок од 2 недели, операторот ќе примени дополнителни надоместоци на регулираните малопродажни роаминг услуги. Овие дополнителни надоместоци ќе се применуваат на сообраќајот
кој што е реализиран за секое понатамошно користење
на услугите со засегнатата СИМ картичката направени
последователно од датумот на предупредувањето.
5. Операторот кој обезбедува регулирани роаминг
услуги треба да престане со примената на дополнителниот надоместок веднаш откако употребата на регулираните роаминг услуги од страна на претплатникот повеќе нема да покажува ризик од злоупотреба или неправилна употреба на овие услуги врз основа на објективните индикатори утврдени со член 4 став (4).
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6. Кога операторот кој обезбедува регулирани роаминг услуги утврди дека СИМ картичките биле предмет на организирана препродажба на лица кои ниту вообичаено живеат ниту пак имаат стабилни врски што
подразбираат често и значително присуство во Република Северна Македонија и истите се користат за други
цели освен користење на роаминг услугите за повремени патување во земјите на Западен Балкан, операторот ја известува Агенцијата за доказите кои упатуваат
на системската злоупотреба и преземените мерки. Ваквото известување не треба да биде подоцна од времето
кога се преземаат таквите мерки.
ДЕЛ III
ПРИМЕНА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА
ОДРЖЛИВОСТА НА УКИНУВАЊЕТО НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ЗА РОАМИНГОТ
Член 6
Поднесување на барање за добивање одобрување за
примена на дополнителен надоместок за регулирани
роаминг услуги
1. Во специфични и исклучителни околности, во
насока на обезбедување на одржливост на домашниот
малопродажен модел на наплата, доколку операторот
кој што ги обезбедува регулираните малопродажни услуги во роаминг по домашна малопродажна цена не
може да ги поврати вкупните реални и проектирани
трошоци од обезбедување на регулираните роаминг услуги од вкупните реални и проектирани приходи од
обезбедувањето на овие услуги, тогаш операторот може да побара од Агенцијата одобрување за наметнување на дополнителен надоместок на регулираните малопродажни услуги во роаминг. Дополнителниот надоместок треба да се применува само до онoј степен кој е
неопходен за да се повратат трошоците од обезбедувањето на регулираните малопродажни услуги во роаминг, земајќи ги во предвид применливите максимални
големопродажни надоместоци.
2. Доколку операторот одлучи да ја искористи можноста од став (1) тогаш треба да побара одобрување од
Агенцијата за наметнување на дополнителен надоместок на регулираните малопродажни услуги во роаминг.
Ваквото барање треба да го поднесе без одлагање и да
ги достави сите неопходни податоци согласно овој правилник. На секои 12 месеци потоа, операторот треба да
ги ажурира податоците и повторно да ги достави до
Агенцијата.
3. По приемот на барањето согласно став (2) за наметнување на дополнителен надоместок на регулираните малопродажни услуги во роаминг, Агенцијата ќе
направи процена на основаноста за тоа дали операторот не е во можност да ги поврати трошоците во согласност со став (1), а при тоа се доведува во прашање
одржливоста на домашниот малопродажен модел. Проценката на одржливоста на домашниот малопродажен
модел се заснова на релевантни објективни фактори
специфични за операторот, вклучувајќи објективни отстапувања помеѓу различни оператори и нивото на це-
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ните и приходите. Агенцијата го одобрува дополнителниот надоместок кога се исполнети условите утврдени
во став 1.
4. Во период кој што не е поголем од еден месец од
приемот на барањето од став (2), Агенцијата ќе донесе
Одлука со која ќе го одобри барањето за дополнителен
надоместок на регулираните малопродажни услуги во
роаминг, освен доколку барањето е неосновано или
содржи недоволно информации. Доколку барањето е
неосновано или содржи недоволно информации, тогаш
Агенцијата треба да донесе конечна одлука за дополнителен период од два месеци откако ќе му даде можност
на операторот да ги дообјасни или да ги дополни информациите што ги поднесол. Со конечната одлука
Агенцијата ќе го одобри, измени или одбие барањето
за дополнителен надоместок.
Член 7
Податоци што го поткрепуваат барањето за добивање одобрување за примена на дополнителен надоместок за регулирани роаминг услуги, поднесено од
страна на операторот со цел да се обезбеди одржливоста
на ниговите домашни модели на наплата
1. Барањето што го поднесува операторот за добивање на одобрување за примена на дополнителен надоместок на регулираните малопродажни роаминг услуги што
се обезбедуваат по домашна малопродажна цена со цел
да обезбеди одржливост на својот домашен модел на
наплата се проценува врз основа на податоците за целокупниот обем на регулираните малопродажни роаминг
услуги обезбедени од страна на операторот кој го поднесува барањето, проектирани за период од 12 месеци,
почнувајќи најрано на 1 јули 2021 година. За првото барање, овие проекции на обемот се пресметуваат користејќи една или комбинација од следниве опции:
(а) реалниот обем на регулирани малопродажни роаминг услуги што ги дал подносителот на барањето по
важечката регулирана малопродажна цена за роаминг
пред 1 јули 2021 година;
(б) проектиран обем на регулирани малопродажни
роаминг услуги по 1 јули 2021 година, каде што проектираниот обем на регулираните малопродажни роаминг услуги за испитуваниот периодот се проценуваат
врз основа на реалната домашна малопродажна потрошувачка на мобилните услуги и времето поминато во
земјите на Западен Балкан од страна на претплатниците на подносителот на барањето;
(в) проектиран обем на регулирани малопродажни
роаминг услуги по 1 јули 2021 година, каде што обемот
на регулираните малопродажни роаминг услуги се проценуваат врз основа на сразмерната промена на обемот
на регулираните малопродажни роаминг услуги настаната во тарифните модели на подносителот на барањето кои претставуваат значителен дел од претплатничката база врз кои подносителот на барањето одредил цените за регулираните малопродажни роаминг услуги да
бидат на ниво на домашните малопродажни цени за период од најмалку 30 дена, согласно методологијата утврдена во Анекс I.
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Во случај на ажурирање на барањето, проектираниот вкупен обем на регулираните роаминг услуги се
ажурира врз основа на реалните просечни навики на
потрошувачка на домашните мобилни услуги помножени со бројот на претплатници кои користеле роаминг и времето што го поминале во роаминг во земјите
на Западен Балкан во претходните 12 месеци.
2. Сите податоци за трошоците и приходите на подносителот на барањето се базираат на финансиските
извештаи кои се доставуваат на Агенцијата, а може да
се прилагодат согласно процените на обемот на сообраќај согласно став 1. Кога се проектираат трошоците,
отстапки од бројките кои произлегуваат од изминатите
финансиски извештаи се дозволуваат само доколку се
поткрепени со доказ за финансиски обврски за периодот опфатен со проекциите.
3. Подносителот на барањето ги обезбедува сите
потребни податоци што биле употребени за одредување на маржата на мобилните услуги и севкупните реални и проектирани трошоци и приходи од давањето регулирани роаминг услуги во текот на релевантниот период.
Член 8
Одредување на специфичните трошоци за обезбедување на регулирани малопродажни роаминг услуги
1. За потребата да се утврди дека подносителот на
барањето не може да си ги поврати трошоците, и како
последица на тоа се нарушува одржливоста на домашниот модел на наплата, во предвид се земаат само следниве специфични трошоци за роамингот:
(а) трошоците за набавка на пристап за роаминг услуги на големопродажно ниво,
(б) малопродажни трошоци специфични за роамингот.
За истите треба да има поткрепени докази во барањето на операторот за добивање на одобрување за примена на дополнителни надоместоци.
2. Што се однесува до трошоците направени за набавка на регулираните големопродажни роаминг услуги, во предвид се земаат само износот од вкупните
плаќања на подносителот на барањето до партнерите
што ги даваат таквите услуги во земјите на Западен
Балкан кои се очекува да ги надминат вкупните приходи на поднесилот на барањето од обезбедување на овие
услуги на други оператори во земјите на Западен Балкан. Износите на вкупните плаќања на операторот кој
обезбедува големопродажна роаминг услуга, треба да
се проценат врз основа на проектираниот обем на големопродажните роаминг услуги. Процената на проектираниот обем треба да биде направена согласно член 7
став (1).
3. Што се однесува до малопродажните трошоци
специфични за роамингот, во предвид се земаат само
следниве трошоци, доколку во барањето се поткрепат
со докази:
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(а) оперативни трошоци и трошоци за управување
на роаминг активностите, вклучително и сите системи
за деловни известувања (eng. business intelligence
systems) и софтверот наменет за работа и управување
на роамингот;
(б) трошоци за податочно порамнување (eng dataclearing) и плаќања, вклучувајќи ги двата трошоци за
податочно порамнување и финансиско порамнување;
(в) трошоци за преговарање на договори и за спогодби, вклучително и надворешните надоместоци и
употреба на внатрешни ресурси;
(г) трошоци направени заради придржување до регулаторните барањата за давање на регулирани малопродажни роаминг услуги, при што се зема во предвид
важечката политика за фер користење усвоена од операторот кој ја обезбедува услугата, и тоа:
- известувања дека претплатниците отпочнуваат со
користење на роаминг услуги како и цените на овие услуги веднаш по опточнување на користење на роаминг
услугите,
- информации за несакан роаминг во пограничните
региони, и
- информирања и ограничувања на пристапот до роаминг услугите при достигнувања на одредени лимити.
4. Трошоците наведени во точките (а), (б) и (в) од
став 3 се земаат во предвид само во сразмер на соодносот на вкупниот обем на сообраќај на регулираните малопродажни роаминг услуги на поднесителот на барањето со вкупниот малопродажен појдовен и големопродажен дојдовен сообраќај од неговите роаминг услуги, согласно методологијата утврдена во Анекс II,
точки (1) и (2), како и во сразмер на соодносот на вкупниот обем на сообраќај на неговите малопродажни роаминг услуги во рамките на земјите на Западен Балкан
со вкупниот сообраќај од неговите малопродажни роаминг услуги во рамките на земјите од Западен Балкан и
оние земји кои не се во Западен Балкан, во согласност
со методологијата утврдена во Анекс II, точка (1) и (3).
5. Трошоците наведени во точката (г) од став 3 се
земаат во предвид само во сразмер на соодносот на
вкупниот обем на сообраќај на малопродажните роаминг услуги на подносителот на барањето во рамките
на земјите на Западен Балкан со вкупниот сообраќај на
неговите малопродажни роаминг услуги во рамките на
земјите од Западен Балкан и оние земји кои не се во Западен Балкан, во согласност со методологијата утврдена во Анекс II, точка (1) и (3).
Член 9
Распределба на малопродажни заеднички и општи
трошоци за обезбедување на регулирани малопродажни
роаминг услуги
1. Покрај трошоците утврдени согласно Член 8, во
барањето за добивање одобрување за примена на дополнителниот надоместок за роаминг услугите може да
се вклучат и пропорционален дел на заеднички и општи трошоци направени за обезбедување на мобилните
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малопродажни услуги. Во предвид се земаат само следниве трошоци, доколку во барањето се поткрепат со
докази:
(а) трошоците за фактурирање и наплата, вклучително и сите трошоци поврзани со обработка,
пресметка, изработка и достава на претплатнички
сметки;
(б) трошоците за продажба и дистрибуција, вклучително и трошоците за работа на продавниците и другите дистрибутивни канали за продажба на мобилни малопродажни услуги;
(в) трошоците за грижа за корисници, вклучително
и трошоците за работа на сите сервиси за грижа за корисници што му се достапни на крајниот корисник;
(г) трошоците за управување со спорни побарувања, вклучително и трошоците кои се стекнати за отпишување на ненаплатливи побарувања на корисниците и наплата на спорните побарувања;
(д) трошоците за маркетинг, вклучително и сите
трошоци за рекламирање на мобилните услуги.
4. Трошоците наведени во став 1, доколку се поткрепени со докази во барањето, се земаат во предвид
само во сразмер на соодносот на вкупниот сообраќај на
малопродажните роаминг услуги на подносителот на
барањето во рамките на земјите од Западен Балкан со
вкупниот малопродажен сообраќај од сите малопродажни мобилни услуги, добиен како пондериран просек на тој сооднос по мобилна услуга, со пондерирани
вредности кои ги одразуваат соодветните просечни големопродажни цени за роаминг што ги платил подносителот на барањето, во согласност со методологијата
утврдена во Анекс II, точка (1) и (4).
Член 10
Одредување на приходите од обезбедувањето на
регулирани малопродажни роаминг услуги
1. За потребите на утврдување дали подносителот
на барањето не може да си ги поврати трошоците, како
последица на што се нарушува одржливоста на домашниот модел за наплата, во предвид се земаат само следниве приходи и истите се доставуваат во барањето за
добивање одобрување за примена на дополнителен надоместок за роаминг:
(а) приходи кои произлегуваат директно од сообраќајот на мобилни малопродажни услуги кои потекнале
во посетената земја на Западен Балкан;
(б) сооднос на севкупните приходи од продажбата
на мобилни малопродажни услуги врз основа на фиксни периодични надоместоци.
2. Во приходите наведени во точка (а) од став 1 спаѓаат:
(а) сите малопродажни надоместоци кои што настанале како резултат на сообраќајот што се генерирал по
надминување на политиката за фер користење која ја
применува операторот кој ја обезбедува роаминг услугата;
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(б) сите приходи од роаминг услуги во Западен Балкан кои ги нуди операторот а кои се различни од оние
на регулираните малопродажни роаминг услуги (алтернативни роаминг услуги),
(в) приходи од сите домашни малопродажни услуги
фактурирани на единечна основа или доплати кои се
однесуваат на фиксните периодични надоместоци за
обезбедување на мобилни малопродажни услуги, а кои
настанале со користење на мобилни малопродажни услуги во посетените земји на Западен Балкан.
3. За потребите на одредување на приходите наведени во точка (б) од став 1, во случај на пакетирана
продажба на мобилни малопродажни услуги со други
услуги или терминали, во предвид се земаат само приходите поврзани со продажбата на мобилни малопродажни услуги. Овие приходи се одредуваат земајќи ја
во предвид цената што важи за посебната продажба на
секоја компонента од пакетот, доколку постои, или за
продажбата на таквите услуги со исти карактеристики
на самостојна основа.
4. Со цел да се одреди сразмерот на сите приходи
од продажбата на мобилни малопродажни услуги поврзани со давањето на регулираните малопродажни роаминг услуги, се применува методологијата утврдена во
Анекс II, точки (1) и (5).
Член 11
Оцена на барањето за добивање одобрување за примена на дополнителен надоместок за роамингот услугите поднесено од страна на операторот со цел да
се обезбеди одржливоста на неговиот домашен модел
на наплата
1. Кога се проценува барањето за добивање на
одобрување за примена на дополнителниот надоместок
за роаминг поднесено од страна на операторот со цел
да се обезбеди одржливост на домашниот модел на
наплата, Агенцијата може да заклучи дека подносителот на барањето не може да си ги надомести своите
трошоци за обезбедување на регулирани малопродажни роаминг услуги, како последица на што се нарушува
одржливоста на домашниот модел на наплата, само кога негативната малопродажна нето маржа за роамингот
на подносителот на барањето е еквивалентна на 3%
или повеќе од маржата за мобилните услуги.
Малопродажната нето маржа за роаминг преставува
износ кој преостанува откако трошоците за давањето
на регулираните малопродажни роаминг услуги се одземат од приходите од давањето на таквите услуги, како што е утврдено согласно овој Правилник. Со цел да
се одреди оваа маржа, Агенцијата ги прегледува податоците доставени во барањето и ја утврдува нивната
согласност со методологијата за одредување на трошоците и приходите, како што е утврдено во членовите 8,
9 и 10.

21 септември 2020

2. Кога апсолутната вредност на малопродажната
нето маржа за роамингот е еквивалентна на 3% или повеќе од маржата за мобилните услуги, Агенцијата сепак го одбива наплаќањето на дополнителниот надоместок доколку констатира дека е малку веројатно одредени специфични околности да доведат до нарушување на одржливоста на домашниот модел на наплата.
Во такви специфични околности спаѓаат ситуациите во
кои:
(а) подносителот на барањето е дел од групација и
постојат докази за внатрешен ценовен трансфер во корист на други подружници во групацијата во рамките
на земјите од Западен Балкан, особено во поглед на
значителна неурамнотеженост на големопродажните
надоместоци за роаминг што се применуваат во групацијата;
(б) степенот на конкуренција на домашните пазари
покажува дека постои капацитет за апсорбирање на намалената маржа;
(в) примената на порестриктивна политика за фер
користење, која е сепак во согласност со Членовите 3 и
4, која може да ја намали малопродажната нето маржа
за роамингот на ниво помало од 3%.
3. Во исклучителни околности кога операторот има
негативна маржа за мобилните услуги и негативна малопродажна нето маржа за роамингот, Агенцијата ја
одобрува примената на дополнителниот надоместок за
регулираните роаминг услуги.
4. При одобрување на дополнителниот надоместок
за регулираните роаминг услуги, конечната одлука на
Агенцијата го содржи и износот на утврдената негативна малопродажна маржа за роамингот која може да се
поврати преку примена на дополнителниот надоместок
за малопродажни роаминг услуги што се даваат во рамките на земјите на Западен Балкан. Дополнителниот
надоместок треба да е во согласност со предвидувањата на роаминг сообраќајот на кои што се базираат проценките на барателот и се одредува согласно начелата
утврдени во Член 8 од Законот за електронски комуникации.
ДЕЛ IV
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 12
Влегување во сила
Овој Правилник влегува во сила следниот ден од
денот на објавувањето во „Службениот весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 0201-2531/1
11 септември 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2814.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21.9.2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

60,50 (денари/литар)
62,50 (денари/литар)
49,50 (денари/литар)
49,50 (денари/литар)
25,311 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на
Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во
земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

19,295 (денари/литар)
20,950 (денари/литар)
17,263 (денари/литар)
17,147 (денари/литар)
18,060 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,564 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,604 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,485 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,591 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
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- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС
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0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени
со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат
обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

24,692 (денари/литар)
24,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот
на 22.9.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на
веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Бр. 02-1907/1
Република Северна Македонија,
21 септември 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika
16 dhe nenit 149 nga Ligji i Energjetikës („Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe
„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“
nr. 96/19) dhe nenit 8 të Rregullores së Formulimit të
Çmimeve më të Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve
të Ndryshme të Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të
Transportit („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut“ nr. 108/20 dhe 133/20),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në
seancën e mbajtur më 21.9.2020, mori

VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË
NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË
TRANSPORTIT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
janë:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra i
Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

60.50 (denarë/litër)
62,50 (denarë/litër)
49,50 (denarë/litër)
49,50 (denarë/litër)
25,311 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pakicë me
derivate të naftës dhe lëndë djegëse të transportit, mund të
formulojnë çmime të derivateve të ndryshme të naftës dhe
të lëndëve djegëse të transportit edhe më të ulëta se çmimet
më të larta të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me paragrafin (1) të këtij neni,
përveç çmimit të Mazutit M-1 SU, vlejnë për franko
stacione të pompimit, ndërsa çmimi i Mazutit M-1 SU vlen
për deponime franko të tregtarit me shumicë të derivate të
naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit në vend.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me këtë nen, përmbahet edhe
tatimi i vlerës së shtuar në pajtueshmëri me Ligjin e
Tatimit të Vlerës së Shtuar.
Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, janë të përmbajtura
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerë
prej:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra
i Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

19,295 (denarë/litër)
20,950 (denarë/litër)
17,263 (denarë/litër)
17,147 (denarë/litër)
18,060 (denarë/kilogram)

Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi është i përmbajtur
edhe kompensimi i shpenzimeve të punës përmes depos
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dhe marzhës tregtare, e cila për Eurosuper
5,564 denarë/litër, për Eurosuper BS-98
denarë/litër, për Eurodizel BS (D-E V)
denarë/litër, për Ekstra të Lehtë 1 (EL-1)
denarë/litër, përderisa për Mazut M-1 SU
është 2,500 denarë/kilogram.

BS-95 është
është 5,604
është 5,485
është 5,591
kompensimi

Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara
në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M-1
SU, përmbajnë edhe kompensimin për shpenzimet e
transportit, nga depoja deri te pompat e benzinës në vlerë
prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.
Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të vërtetuara
në nenin 1 të këtij vendimi, është i përmbajtur edhe
kompensimi për financim të aktiviteteve nga fusha e
mjedisit jetësor, të cilin në pajtueshmëri me nenin 184,
paragrafi 2, alineja 2 të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e
paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra
i Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,080 (denarë/litër)
0,080 (denarë/litër)
0,030 (denarë/litër)
0,040 (denarë/litër)
0,050 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, është i përmbajtur
edhe kompensimi i rezervave të obligueshme të naftës dhe
derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24,
paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Obligueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të
derivateve të naftës:
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra
i Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,890 (denarë/litër)

- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 95
- Benzinë për motorë EUROSUPER BS – 98
- Naftë për motorë –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj për djegie – Ekstra
i Lehtë 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

24,692 (denarë/litër)
24,692 (denarë/litër)
18,121 (denarë/litër)
18,121 (denarë/litër)
0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e sjelljes së tij, ndërsa
do të fillojë të aplikohet nga ora 00:01 të datës 22.9.2020
dhe i njëjti do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e
internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 02-1907/1
21.9.2020
Shkup

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

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2815.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54
став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000,
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015,
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број
275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 август 2020 година, донесе

0,740 (denarë/kilogram)

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И
РЕКОНСТРУКТИВНАТА ХИРУРГИЈА, ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА, ИНТЕРВЕНТНА НЕВРОХИРУРГИЈА, ТРАУМАТОЛОГИЈА И ОРТОПЕДИЈА

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e
akcizave, kanë këtë vlerë:

Член 1
Насловот на Одлуката за утврдување на референтни
цени на пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од областа на пластичната и
реконструктивната хирургија, интервентна радиологија,

0,890 (denarë/litër)
0,300 (denarë/litër)
0,300 (denarë/litër)
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интервентна неврохирургија, трауматологија и ортопедија, кардиологија и кардиохирургија („Службен весник
на Република Македонија, број 164/2012, 10/2014,
42/2015, 107/2016, 116/2016 и 129/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019), се
менува и гласи „Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита“.
Член 2
Во членот 2, во табелата, по услугата БЛК8 се додава следната табела со поднаслов Пакети на завршени
здравствени услуги од болничка з.з. од областа на
инфективни болести:
Шифра
БЛИ 1

БЛИ 2

БЛИ 3

БЛИ 4

БЛИ 5

БЛИ 6

БЛИ 7

БЛИ 8

БЛИ 9

БЛИ 10

БЛИ 11

БЛИ 12

Вид на здравствена услуга
Болничко лекување во универзитетска
клиника на пациенти со КОВИД19 до
5 дена
Болничко лекување во универзитетска
клиника на пациенти со КОВИД19 од
6 до 10 дена
Болничко лекување во универзитетска
клиника на пациенти со КОВИД19 од
11 до 15 дена
Болничко лекување во универзитетска
клиника на пациенти со КОВИД19
над 15 дена
Болничко лекување во клиничка, општа и специјална болница на пациенти
со КОВИД19 до 5 дена
Болничко лекување во клиничка, општа и специјална болница на пациенти со КОВИД19 од 6 до 10 дена
Болничко лекување во клиничка, општа и специјална болница на пациенти со КОВИД19 од 11 до 15 дена
Болничко лекување во клиничка, општа и специјална болница на пациенти со КОВИД19 над 15 дена
Болничко лекување на пациенти со
КОВИД19 на механичка вентилација
до 5 дена
Болничко лекување на пациенти со
КОВИД19 на механичка вентилација
од 6 до 10 дена
Болничко лекување на пациенти со
КОВИД19 на механичка вентилација
од 11 до 15 дена
Болничко лекување на пациенти со
КОВИД19 на механичка вентилација
над 15 дена

Референтна
цена
41.125

82.250

141.000

211.500

30.844

61.688

105.750

158.625

76.375

ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ
НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија”
број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010,
154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011,
138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014,
156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017,
190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 20/2019 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 70/2019, 130/2019 и 144/2020), во членот 2, по табелата со поднаслов Пакети на здравствени услуги
од областа на инфективни болести, се додава следната табела со поднаслов Пакети на здравствени услуги
од областа на кардиохирургија:

122.200

Шифра
198.575

305.500

Член 3
Оваа одлука влегува во сила следниот ден по денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-10866/7
25 август 2020 година
Скопје

2816.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и
171/2017 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 25 август 2020
година, донесе

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

АКХ 1

АКХ 2

Вид на здравствена услуга

Специјалистички пакет со
преврска и следење на пациенти со вграден помошен
уред за поддршка на срцевата работа (VAD ventricular
assist device) (единечен)
Специјалистички пакет со
преврска и следење на пациенти со вграден помошен
уред за поддршка на срцевата
работа
(BiVAD
biventricular assist device)
(двоен)

Референтна
цена

11.060

13.460
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила следниот ден по денот
на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-10866/8
Управен одбор
25 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
2817.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014,
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015,
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015,
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и
171/2017 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна
Македонија, на седницата оджана на 25 август 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени
во специјалистичко – консултативна здравствена
заштита („Службен весник на Република Македонија” број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010,
96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010,
33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011,
181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013,
88/2013, 47/2014, 98/2014 106/2018, 203/2018,
20/2019 и 35/2019 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 70/2019 и 144/2020), во
членот 2, во табелата со поднаслов МОЛЕКУЛАРНИ АНАЛИЗИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ПРИЧИНИТЕЛИ, по услугата МО5/1 Полимеразно верижна реакција во реално време (Real time ПВР) - квалитативен за еден микроорганизам (Helicobacter pylori или
Chlamydiae trachomatis или Leptospira или Borrelia
burgdorferi или Coxiella burnetii или HCV или HBV
или HDV или CMV или HSV или HHV6 или EBV
или WNV или слично), се додава следната табела:
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Шифра

Вид на здравствена услуга

Референтна
цена

МО5/2

Полимеразно верижна
реакција во реално време
(Real time PCR) квалитативен за детекција на
COVID-19 (SARS-CoV-2)

1.850

Член 2
Оваа одлука влегува во сила следниот ден по денот
на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на
согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-10866/9
Управен одбор
25 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
2818.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69
од Законот за здравственото осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ број 25/2000,
34/2000, 96/2000,50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006,
18/2007,
36/2007,
82/2008,
98/2008,
6/2009,67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011,
26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14,
113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15,
154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/2016,
171/2017 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.275/2019), Управниот одбор на Фондот
за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25 август 2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊА И НАЧИН
НА РАБОТА НА КОНТРОЛАТА НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за овластувања и начин на работа
на контролата на Фондот за здравствено осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
105/2010, 33/2011, 29/2012 и 47/2014), во член 1 став 1
алинеја 8, точката и запирката на крајот од реченицата
се бришат и се додаваат зборовите „и Централната
служба на Фондот“.
Член 2
Во член 2 став 1 алинеја 4, точката и запирката на
крајот на реченицата се бришат и се додаваат зборовите „и Централната служба на Фондот“.
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Член 3
Ставот 1 на членот 5 се менува и гласи:
„Фондот спроведува вонтеренска, теренска и внатрешна контрола.“
Во членот 5 се додава нов став 4 кој гласи:
„Внатрешна контрола се врши во Централната
и/или Подрачните служби на Фондот.“
Член 4
Во членот 7 став 2 алинеја 14, на крајот на реченицата се додаваат зборовите „и Централната служба на
Фондот“.
Член 5
По членот 8 се додава нов наслов и нов член 8-а
кои гласат:
„Предмет на внатрешна контрола
Член 8-а
Предмет на контролата е работењето на Централната/Подрачните служби на Фондот во работењето во
согласност со законите и подзаконските акти, како и
доследното спроведување на пропишаните деловни
процедури, упатства, одлуки донесени од Фондот.
Контролата се врши во просториите на Централната /Подрачните служби на Фондот.
Внатрешна контрола во Централната служба на Фондот се врши само по налог на директорот на Фондот.“
Член 6
Во член 17 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:
„Директорот на Фондот со решение формира Комисија за оценување на услови за изрекување на договорна казна, а по потреба и повеќе комисии.
Ставот 2 на членот 17 од овој правилник, се менува
и гласи:
„Секоја комисија е составена од вкупно 13 члена од
кои 7 члена вработени во Фондот (претседател, секретар, четворица членови и заменик претседател кој
учествува во работата на комисијата во случај на отсуство на претседателот) и 6 надворешни члена номинирани од надлежните комори.“
Во ставот 4 на член 17 се додава нова реченица која
гласи:
„Комисијата ги разгледува и известувањата за сторена повреда на договорните одредби доставени од
Секторот за правни работи“.
По ставот 11 на членот 17 се додава нов став 12 кој
гласи:
„Надворешните членови на Комисијата за своето
работење добиваат надоместок утврден со решение од
директорот на Фондот.“
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Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-10866/1
Управен одбор
25 август 2020 година
Претседател,
Скопје
Дејан Николовски, с.р.
__________
2819.
Врз основа на член 20 став 6 и член 56 став 1 точка
3 од Законот за здравствено осигурување („Службен
весник на Република Македонија“ бр број25/2000,
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013,
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014,
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015,
27/2016, 37/2016,120/2016, 142/2016 и 171/2017 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 25 август 2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОСТАВ И НАЧИН НА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се уредува состав и начин на работа на лекарските комисии за оценка на привремена
спреченост за работа и мислење за остварување на други права од задолжителното здравствено осигурување,
како и начин на работа на администраторот на лекарската комисија во Фондот за здравствено осигурување
на Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст: Фонд).
II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ
Член 2
На подрачјето на град Скопје, во зависност од бројот на осигурениците, односно бројот на предметите,
можат да се формираат повеќе првостепени лекарски
комисии.
Лекарските комисии работат за потребите на Фондот во рамките на нивните надлежности.
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Член 3
Лекарските комисии по правило се формираат од
редот на лекарите вработени во здравствените установи како надворешни членови и лекари вработени во
Фондот како внатрешни членови од подрачјето на општината, односно градот Скопје.
Лекарите вработени во Фондот се членови на првостепената лекарска комисија на Фондот со право на
глас и учестувуваат во работата на повеќе првостепени
лекарски комисии.
По исклучок, во случај кога нема вработено лекар
во подрачната служба на Фондот во истата и во околните подрачни служби, лекарската комисија е составена од три надворешни члена.
Лекарските комисии за оценка на привремената
спреченост за работа и за остварување на други права
од задолжителното здравствено осигурување се составени од претседател и два члена и нивни заменици.
Претседател на лекарските комисии е лекар вработен
во Фондот.
Работата на лекарските комисии во Подрачната
служба Скопје ја организира координатор за работа на
лекарските комисии кој е и член на лекарската комисија. Координатор на лекарската комисија е лекар вработен во Фондот.
Лекарските комисии се формираат со решение на
директорот на Фондот, по предлог на раководителот на
Подрачната служба на Фондот.
За својата работа членовите на лекарските комисии за
оценка на привремената спреченост за работа и остварување на други права од задолжителното здравствено осигурување добиваат паричен надоместок, чија висина се
утврдува со решение на директорот на Фондот.
За правата и обврските кои произлегуваат од решението наведено во став 6 на овој член, лекарските комисии склучуваат Договор за меѓусебни права и обврски со Фондот.
Административните работи на лекарските комисии
ги извршува администратор вработен во Фондот.
По исклучок од став 9 од овој член, административните работи на лекарските комисии на Подрачната
служба – Скопје покрај административен работник може ги врши и здравствен работник вработен во Здравствен дом Скопје.
III. НАЧИН НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАТОРОТ
Член 4
Администаторот на лекарските комисии:
- учествува на состаноците на лекарската комисија
без право на глас;
- ја прима и подготвува документацијата која ја разгледува лекарската комисија согласно Упатството за
работа на администраторот;

Бр. 226 - Стр. 25

- ги следи редовно сите измени на Законот за здравственото осигурување, подзаконските акти и упатствата за работа кои се во врска со предметите кои се даваат на разгледување на лекарската комисија;
- бара дополнителна информација или мислење од
раководителот во Подрачната служба или соодветната
служба во Фондот;
- ги внесува административните податоци за осигуреникот во електронската база на податоци која се однесува на работењето на лекарската комисија.
Во случај на отсуство на администаторот раководителот на подрачната служба назначува друго лице
како негова замена.
IV. НАЧИН НА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ
1. Првостепена лекарска комисија
Член 5
Првостепената лекарска комисија дава оценка за
привремена спреченост за работа над 15 дена по предлог на избран лекар, и тоа во случај на:
- Болест и повреда надвор од работа;
- Повреда на работа и професионална болест;
- Лекување и медицинско испитување;
- Негување на болно дете до 3-годишна возраст;
- Негување на болен член на потесно семејство над
3-годишна возраст, но најмногу до 30 дена;
- Неопходно придружување на болно лице упатено на
преглед или лекување надвор од местото на живеење;
- Неопходно придружување на болно дете до 3-годишна возраст додека е на болничко лекување, но најмногу до 30 дена;
- Доброволно давање на крв, ткиво или орган;
- Изолација заради спречување на зараза.
- Дава мислење по доставен приговор на осигиреното лице против оценката на избраниот лекар за привремената спреченост за работа;
- Дава мислење кога лекарски преглед за осигуреникот ќе побара подрачната служба на Фондот, односно работодавецот;
- Ги прибира барањата доставени од работодавецот
односно Фондот за преиспитување на оценката на
привремена спреченост за работа, по кои постапува
Сектор контрола во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
- Дава мислење за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;
- Дава мислење за повреда на работа и професионално заболување;
-Дава мислење за потребата од ортопедски помагала согласно Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;
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-дава мислење за потребата за издавање на двојазичен образец на осигурени лица кои привремено престојуваат (приватно или службено, студиски престој, школување и стручно усовршување, престој во врска со меѓународна- техничка, научна и културна соработка и
сл.) во земји со кои Република Македонија има склучено (превземено) Договор за социјално осигурување;
- Дава мислење и проценка на итноста од потреба
за користење на медицинска итна помош и времетраење на истата, на осигурените лица кои привремено
престојуваат (приватно или службено, студиски престој, школување и стручно усовршување, престој во
врска со меѓународна- техничка, научна и културна соработка и сл.) во земји со кои Република Македонија
има склучено договор (превземено) Договор за социјално осигурување но истите не ја спровеле постапката
за издавање на двојазичен образец или привремено
престојуваат во земји со кои Република Македонија нема склучено (превземено) Договор за социјално осигурување кои можат да користат само итна медицинска
помош;
- Дава мислење за потребата од превоз за враќање
на осигуреното лице со санитетско возило во Република Македонија, по завршување на итноста по предлог
на странската здравствена установа;
- Дава мислење и одлучува за оправданоста на отварање на боледување/ нега на член со иста дијагноза во
рок од 30 дена по затварањето на боледувањето;
- Дава мислење за оправданоста од потребата за
продолжување на боледување од новоизбран лекар.
2. Второстепена лекарска комисија
Член 6
Второстепената лекарска комисија одлучува по
приговор изјавен против оценката и мислењето на
првостепената лекарска комисија.
Доколку второстепената лекарска комисија ја измени оценката и мислењето на првостепената лекарска
комисија по изјавен приговор и на осигуреникот му го
продолжи периодот на привремена спреченост за работа, при иста или влошена здравствена состојба, во
новодадената оценка го опфаќа и периодот за кој е даден приговор. Во овој случај второстепената лекарска
комисија одлучува и по секој понатамошен предлог на
избраниот лекар за продолжување на привремената
спреченост за работа.
Второстепената лекарска комисија ги прибира приговорите доставени од работодавецот, односно Фондот, по извршената контрола за преиспитување на
оценката за привремена спреченост за работа и истите
ги проследува со сектор контрола на Фондот за постапување.
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Член 7
Лекарските комисии работат врз основа на:
- Законот за здравственото осигурување;
- Правилникот за начинот, постапките и поблиските
критериуми за утврдување на привремена спреченост
за работа поради болест и повреда или потреба за нега
на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата, Критериумите за
дијагностички постапки и оцена на привремена спреченост за работа поради болести и повреди или потреба
за нега на болен член од потесното семејство;
- Правилникот за индикациите за остварување на
право на ортопедски и други помагала;
- Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;
- Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство;
- Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување, општите акти на Фондот, како и овој правилник.
Член 8
Седниците на лекарските комисии ги свикува раководителот на подрачната служба, а се одржуваат во
просториите на истата.
Лекарските комисии на Подрачната служба Скопје
работат секој ден и седниците се одржуваат во просториите на Здравствен дом Скопје, освен петтата првостепената лекарска комисија која работи во просториите
на Подрачната служба Скопје.
Член 9
Со работата на лекарската комисија раководи и за
нејзината работа е одговорен претседателот/ заменикот
на лекарската комисија.
Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн
состав, а оценката и мислењето го донесуваат со мнозинство на гласови.
Во случај на отсуство на член на лекарската комисија во работата на комисијата учествува заменик член.
Во случај на отсуство на претседателот/ заменикот
на лекарската комисија, во работата на лекарската комисија учествуваат останатите членови и заменици
членови.
Член 10
Лекарската комисија оценката и мислењето ги даваат врз основа на непосреден лекарски преглед на осигуреникот, извршен по проценка на комисијата, како и
врз основа на медицинската и друга документација
доставена од избраниот лекар, односно непосредно од
осигуреникот.
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Ако лекарската комисија смета дека медицинската
и друга документација не е доволна за давање оценка и
мислење, ќе побара дополнителни медицински иследувања, односно медицинска документација од избраниот лекар, доколку истите не ги обезбеди на друг начин.
Член 11
Против оценката и мислењето на првостепената лекарска комисија осигуреникот има право на приговор
во рок од 5 (пет) дена до второстепената лекарска комисија, сметајќи од денот на добивање на оценката на
првостепената лекарска комисија.
По исклучок, после истекот на рокот за приговор на
оценката со која по дадениот период за спреченост за
работа осигуреникот се упатува да се јави на работа, а
непосредно пред истекот на овој период осигуреникот
сеуште има потреба од спреченост за работа, избраниот лекар издава нов предлог за спреченост за работа до
лекарската комисија.
Приговорот од став 1 на овој член се поднесува
непосредно до второстепената лекарска комисија, со
наведување на причините и околностите поради кои
осигуреникот смета дека оценката на првостепената лекарска комисија не е правилна.
Член 12
Оценката и мислењето, лекарските комисии ги даваат на осигуреникот во писмена форма во повеќе
примероци за осигуреникот, избраниот лекар и работодавецот.
Во случаите кога лекарската комисија дава оценка
и мислење за осигурени лица на држава со која РМ има
склучено (превземено) Договор за социјално осигурување за време на престој во РМ, примерок од оценката
и мислењето се доставува и до подрачната служба, заедно со копија од EHIC/сетификат или двојазичен образец.
Примерок од оценката за привремена спреченост за
работа и мислењето останува во лекарската комисија
на Фондот.
Член 13
Во случај на подолго траење на привремената спреченост за работа до 12 месеци, лекарската комисија задолжително го упатува осигуреникот до надлежниот
орган за оценување на работната способност, според
прописите за пензиското и инвалидското осигурување.
Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до
надлежниот орган за оценување на работната способност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 на
овој член, доколку од природата на заболувањето односно повредата постојат индиции за трајно губење на
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работната способност кај осигуреникот. Лекарската комисија води евиденција за осигурените лица кои се на
подолго траење на привремена спреченост за работа.
Член 14
Лекарските комисии водат електронски дневник за
својата работа.
Во дневникот се внесуваат податоци за осигуреникот, оценката и мислењето за привремена спреченост
за работа како и мислењето по останатите права од задолжително здравствено осигурување.
Дневниците за работа се чуваат согласно законските прописи.
Член 15
За организацијата и за ажурноста во работата, лекарските комисии се одговорни пред раководителот на
подрачната служба на Фондот.
Член 16
Раководителот, односно лекарските комисии на
подрачаната служба за своето работење може да изготвуваат периодични извештаи од електронската база на
Фондот за работа на лекарските комисии, со цел анализа на податоци од работењето за потребите на подрачните служби.
Извештаите се креираат и печатат од електронската
база на Фондот за работа на лекарските комисии.
Секторот контрола на Фондот врз основа на анализа на податоците добиени од електронска база на податоци изготвува периодични извештаи и годишна информација за ефикасноста на работата на лекарските
комисии на Фондот која ја доставува до директорот на
Фондот и раководителите на подрачните служби.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисиите на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
82/2016 и 35/2017).
Член 18
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија, а ќе се објави по добивањето на согласност
од министерот за здравство.
Бр. 02-10866/3
25 август 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 226

21 септември 2020

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 12.200,00 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.

