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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1771.
Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/91) и член 52 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 17.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА
ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ДРЖАВИ, СО СЕДИШТЕ ВО ЧИКАГО
Член 1
За Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Чикаго, се именува Јакуп Реџепи, сметано од 1.8.2015 година за период до четири години.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 36/1
17 март 2015 година
Скопје

1787.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1772.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и
160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАЈДАН” КОНОПИШТЕ, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – доломит на локалитетот „Мајдан” Конопиште, општина Кавадарци, бр.245608/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува
од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема
поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од една година од
денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1209/1
17 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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1773.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и
160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕГРИ” С.ЕГРИ, ОПШТИНА БИТОЛА
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Егри” с.Егри општина Битола, бр.24-5661/1
од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација
на минерални суровини во рок од една година од денот
на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1210/1
Претседател на Владата
17 март 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1774.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
17.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШКА ЦРКВА”, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода на локалитетот „Градишка Црква”, општина Кавадарци, бр.
24-5652/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено барање за издавање на дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од една година
од денот на склучување на договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – подземна вода за пиење на Друштво за услуги, трговија и про-
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изводство „МЛАДОСТ 2000” ДООЕЛ увоз - извоз с. Бојанчиште, Кавадарци на локалитетот „Градишка Црква“ с.Градиште, општина Кавадарци, бр. 51-7254/1 од
4.12.2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/11).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1216/1
Претседател на Владата
17 март 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1775.
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и
160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.АРБИНОВО“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот
„с.Арбиново“, општина Дебарца, бр. 24-5718/1 од
13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна
на концедентот, бидејќи концесиoнерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на АДГ
„ТРУДБЕНИК“ - Охрид, на локалитетот кај „с.Арбиново“, во атарот на општина Охрид бр. 23 - 4052/1 од
27 август 2002 година (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 70/02).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1222/1
Претседател на Владата
17 март 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1776.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и
160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 46

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„САМАРНИЦА – 1“ С. НЕБРЕГОВО, ОПШТИНА
ДОЛНЕНИ И ОПШТИНА ПРИЛЕП
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Самарница – 1“ с. Небрегово, општина Долнени и
општина Прилеп, бр. 24-5642/1 од 13.11.2014 година,
еднострано се раскинува од страна на концедентот, бидејќи концесиoнерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – мермер на ГЕОСОНДА ДОО увоз-извоз Скопје на локалитетот „Самарница – 1“ во атарот на с. Небрегово - Прилеп бр. 23 1775/1 од 14.4.2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/03).
3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1223/1
Претседател на Владата
17 март 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1777.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КРИВОГАШТАНИ
Член 1
Со оваа одлука на општина Кривогаштани, се дава
право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 2.480м2 кое претставува:
- КП.бр.7659 КО Кривогаштани со површина од 181
м2, евидентирана во Имотен лист бр.100141;
- КП.бр.7657 КО Кривогаштани со површина од 945
м2, евидентирана во Имотен лист бр.1;
- дел од КП.бр.7485 КО Кривогаштани со површина
од 316м2, евидентирана во Имотен лист бр.2;
- дел од КП.бр.7676 КО Кривогаштани со површина
од 701м2, евидентирана во Имотен лист бр.100237 и
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- дел од КП.бр.7635 КО Кривогаштани со површина
од 337м2, евидентирана во Имотен лист бр.2165,
согласно Извод од Урбанистички план за село Кривогаштани, донесен со Одлука бр.07-247/4 од 11.2.2014
година, заради изградба на објект со намена В4- Државни институции- Локална самоуправа со компатибилни
класи на намени.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-2442/1
17 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1778.
Согласно член 15 став (1) од Законот за производи
за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2007, 20/2009, 17/2011,
53/2011, 69/2013 и 10/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА SONIDO – ИНСЕКТИЦИД
И PERIDIAM EV302 RED – ПРИЛЕПИТЕЛ ЗА ОГРАНИЧЕНА И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА
Член 1
Со оваа одлука се одобруваат производи за заштита
на растенијата SONIDO – инсектицид со активна материја Thiacloprid во количина од илјада и четиристотини
(1400) литри и PERIDIAM EV302 red – прилепител
(боја) во количина од триста (300) литри од BAYER –
Германија за ограничена и контролирана употреба, на
ЗК Пелагонија АД Битола, поради непредвидлива опасност што неможе да се контролира со други производи
во период од 60 дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-3054/1
17 март 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

23 март 2015
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1779.
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011 и
41/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и
139/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 март 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
1. Oд должноста членoви на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се разрешуваат:
- Румен Стаменов и
- Методија Костурски.
2. За членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се
именуваат:
- Бошко Стојаноски од Државниот инспекторат за
земјоделство и
- Стевче Ѓурчевски од Државниот комунален
инспекторат.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 3192/1
Претседател на Владата
17 март 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1780.
ОБЈАВА
Договорот меѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Република Турција, за основање и за активностите на културните центри, склучен во Истанбул
на 21 декември 2012 година, влезе во сила на 13 февруари 2015 година.

17 март 2015 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1781.
Врз основа на член 12 став (2) од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 и
15/15), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ
И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ
ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО ЦАРИНСКАТА
ПОСТАПКА
Член 1
Во Правилникот за видот и износот на царинските
надоместоци за направени услуги во царинската постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.
89/07, 107/08 и 192/14), во членот 2 во табелата, реден
број 3 се менува и гласи:
„
3.

За пристап и користење на компју- 70,00 денари
терскиот систем на Царинската управа (МАКЦИС) се плаќа надоместок по поднесена и прифатена царинска декларација и тоа за:
- увозни царински декларации;
вклучувајќи ги декларациите поднесени и прифатени во поедноставени постапки
- извозни царински декларации,
вклучувајќи ги декларациите поднесени и прифатени во поедноставени постапки и
- транзитни царински декларации,
освен оние кои се поднесени и прифатени согласно со меѓународен договор кон кој Република Македонија пристапила или го ратификувала.
„

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-2089/1
19 март 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1782.
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“
бр. 7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИДОВИТЕ НА ДОБИТОК И НАЧИНОТ НА
УПОТРЕБА НА МЕШАНО СЕМЕ ОД ИСТ ВИД
НА ДОБИТОК
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат видовите на добиток и начинот на употреба на мешано семе од ист
вид на добиток.
Член 2
Мешано семе од ист вид на добиток може да се
употребува само од видот свињи.
Мешано семе од ист вид на добиток се употребува
доколку:
- е произведено во одобрена институција која ги исполнува критериумите во однос на приплодниот добиток, просторот, кадрите и опремата за производство и
чување на семе согласно Правилникот за подеталните
критериуми во однос на приплодниот добиток, просторот, кадрите и опремата за производство и чување на
семе од добиток;
- е добиено од најмногу десет донори (машки приплодни грла);
- е добиено од свежи еакулати кој не се длабокосмрзнати;
- ги исполнува критериумите за квалитет и здравствена исправност на мешаното семе согласно Правилникот за критериумите под кои се употребува и пушта
во промет семе од добиток и Правилникот за ветеринарно-здравствени услови за ставање во промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки,
начинот на водење евиденција, условите во поглед на
кадарот, просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за одобрување на тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли на семе за вештачко
осеменување, јајце клетките и ембрионите (*);


Правилникот за ветеринарно-здравствени услови за ставање во
промет на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки,
начинот на водење евиденција, условите во поглед на кадарот,
просториите, опремата и инструментите, начинот и условите за
одобрување на тимовите за ембриотрансфер, официјалните контроли
на семе за вештачко осеменување, јајце клетките и ембрионите се
усогласува со: Директивата на Советот 88/407ЕЕЗ од 14 јуни 1988 за
утврдување на здраствените барања за животни применливи во
трговијата во Заедницата и за увоз на длабоко замрзнато семе од
домашни животни од видот говедо, со CELEX број 31988L0407,
изменета и дополнета со Директивата 90/120/ЕЕЗ на советот од 5
март 1990, со CELEX број 31990L0120; Директивата 90/425/ЕЕЗ на
Советот од 26 јуни 1990, со CELEX број 31990L0425, Директивата
93/60/ЕЕЗ на Советот од 30 јуни 1993, со CELEX број 31993L0060,
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- да е придружено со соодветна зоотехничка потврда согласно Правилникот за формата и содржината
на зоотехничките документи како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи (* ) и
- е наменето за производство на мелези за гоење и
принос на месо.
Член 3
Директивата 2003/43/ЕЗ на Советот од 26 мај 2003, со CELEX број
32003L0043, Регулативата (ЕЗ) бр. 806/2003, со CELEX број
32003R0806, Одлуката на Комисијата од 6 јануари 2004, со CELEX
број 32004D0101, Одлуката на Комисијата од 5 јануари 2006, со
CELEX број 32006D0016, Одлуката на Комисијата од 7 февруари
2008, со CELEX број 32008D0120, Директивата 2008/73/ЕЗ на
Советот од 15 јули 2008 со CELEX број 32008L0073; Директивата на
Советот од 25 септември 1989 за условите за здравјето на животните
применливи во трговијата во Заедницата и за увоз од трети земји на
ембриони од домашни животни од видот говедо, со CELEX број
31989L0556, изменета и дополнета со Директивата 90/425/ЕЕЗ на
Советот од 26 јуни 1990, со CELEX број 31990L0425, Директивата
93/52/ЕЕЗ на Советот од 24 јуни 1993, со CELEX број 31993L0052,
Одлуката на Комисијата 94/113/ЕЗ од 8 февруари 1994, со CELEX
број 31994D0113, Регулативата (ЕЗ) бр. 806/2003 на Советот од 14
Април 2003, со CELEX број 32003R0806, Одлуката на Советот
2006/60/ЕЗ од 2 февруари 2006, со CELEX број 32006D0060,
Директивата 2008/73/ЕЗ на Советот од 15 јули 2008, со CELEX број
32008L0073; Директивата на Советот од 26 јуни 1990 за утврдување
на условите за здравјето на животните применливи во внатрешната
трговија во рамките на заедницата и за увоз на семе од домашни
животни од видот свињи, со CELEX број 31990L0429, изменета и
дополнета со: Одлуката на Советот 1999/608/ЕЗ од 10 септември
1999, со CELEX број 31999D0608, Одлуката на Комисијата
2000/39/ЕЗ од 16 декември 2000, со CELEX број 32000D0039,
Регулативата (ЕЗ) број 806/2003 на Советот од 14 април 2003, со
CELEX број 32003R0806, Директивата 2008/73/ЕЗ на Советот од 15
јули 2008, со CELEX број 32008L0073; Директивата 92/65/ЕЕЗ на
Советот од 13 јули 1992 за утврдување на здраствените барања кои ја
регулираат трговијата и увозот на животни, семе, јајце клетки и
ембриони во Заедницата кои не се предмет на барањата за здравјето
на животните утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс
А (I) од Директивата 90/425?ЕЕЗ, со CELEX број 31992L0065,
изменета и дополнета со: Одлуката на Комисијата 95/176/ЕЗ од 6
април 1995, со CELEX број 31995D0176, Одлуката на Комисијата
2001/298/ЕЗ од 30 март 2001, со CELEX број 32001D0298,
Регулативата (ЕЗ) бр. 1282/2002 на Комисијата од 15 јули 2002, со
CELEX број 32002R1282, Регулативата (ЕЗ) бр. 998/2003 на
Европскиот Парламент и на Советот од 26 мај 2003, со CELEX број
32003R0998, Регулативата (ЕЗ) бр 1398/2003 на Советот од 5 август
2003, со CELEX број 32003R1398, Директивата 2004/68/ЕЗ на
Советот од 26 април 2004, со CELEX број 32004L0068, 32007D0265,
Одлуката на Комисијата од 26 април 2007, со CELEX број
2007/265/ЕЗ, Директивата 2008/73/ЕЗ на Советот од 15 јули 2008, со
CELEX број 32008L0073, Одлуката на Комисијата 270/2010 од мај
2010, со CELEX број 32010D0270, Одлуката на Комисијата
2010/684/ЕУ од 10 ноември 2010, со CELEX број 32010D0684,
Регулативата (ЕУ) бр. 176/2010 на Комисијата од 2 март 2010 со
CELEX број 32010R0176; Директивата на Советот од 26 јуни 1990 за
утврдување на условите за здравјето на животните применливи во
внатрешната трговија во рамките на Заедницата и за увоз на семе на
домашни животни од видот свиња, со CELEX број 31990L0429
изменета и дополнета со: Одлуката на Советот 1999/608/ЕЗ од 10
септември 1999, со CELEX број 31999D0608, Одлуката на
Комисијата 2000/39/ЕЗ од 16 декември 1999, со CELEX број
32000D0039, Регулативата (ЕУ) бр 806/2003 на Советот од 14 април
2003, со CELEX број 32003R0806 и Директивата 2008/73/ЕЗ на
Советот од 15 јули 2008, со CELEX број 32008L0073.
 Правилникот за формата и содржината на зоотехничките
документи како и начинот на пополнување на обрасците за
издавање на зоотехничките документи се усогласува со: Одлуката
на Комисијата од 17 мај 2005 година за потврди за педигре и
податоци за одгледување на чистокрвни животни за приплод од
видот говеда, нивно семе од мажјаци, нивни јајце клетки и
ембриони со CELEX број 32005D0379; Одлуката на Комисијата од
10 мај 1990 година за утврдување на зоотехничките потврди за
чистокрвни расплодни овци и кози, нивно семе, јајца и ембриони со
CELEX број 31990D0258; Одлуката на Комисијата од 18 јули 1989
годиназа утврдување на потврдата за чистокрвни приплодни
свињи, нивно семе, јајца и ембриони со CELEX број 31989D0503 и
Одлуката на Комисијата од 18 јули 1989 година за утврдување на
потврдата за хибридни приплодни свињи, нивно семе, јајца и
ембриони со CELEX број 31989D0506.
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Свежо мешано семе од видот свињи се транспортира во пакување заштитено од надворешната темепратура и сончеви УВ зраци на температура од 170C±10C.
Пакувањето на мешаното семе се спроведува во
спермални тубички или спермални ќесички.
Мешаното семе од видот свињи се аплицира на
женски приплодни грла кои се во полен жар (еструс) со
помош на соодветни катетери на начин согласно општо
прифатените зоотехнички методи: класично вештачко
осеменување со обичен катетер и длабоко пост-цервикално осеменување со катетер за пост-цервикално осеменување.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 08- 2655/3
5 март 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1783.
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за еднакви
можности на жените и мажите (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 166/14) министерот за
труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРИМЕНАТА
НА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПЛАНОТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПОСЕБНИТЕ
МЕРКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишниот извештај за резултатите од примената на посебните мерки за воспоставување на еднакви
можности на жените и мажите и начинот на спроведување на планот за имплементација на посебните мерки
(во понатамошниот текст: планот за имплементација).
Член 2
(1) Годишниот извештај за резултатите од примената на посебните мерки се поднесува на образец,,Годишен извештај за резултатите од примената на посебните мерки“ кој се печати на хартија во бела боја со формат А4.
(2) Образецот од став (1) на овој член е даден во
Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3

Образецот од член 2 став (1) на овој правилник ги
содржи следните податоци:
1. Податоци за субјектот кој применил посебни
мерки: назив на субјектот; седиштето на работодавачот; даночен број (ЕДБ); број и датум на решението за
упис во регистар; матичен број; дејност на субјектот;
вкупен број на вработени; број на вработени класифицирани по половата структура.
2. Мерки и процедури:
2.1. Процедурите кои се спроведуваат и мерките
кои се преземаат од страна на работодавачот во текот
на извештајниот период со цел да се елиминира или да
се ублажи нееднаквата полова застапеност на вработените.
3. Информации за промените:
3.1. Податоци за промените во половата структура
на вработените во претходната календарска година;
3.2. Податоци за промените во бројот на раководни
и стручни работни места, во согласност со општиот акт
на работодавачот, според половата структура на вработените;
3.3. Податоци за број на идентични работни места,
во согласност со општиот акт на работодавачот, со различна нето заработка што се исплаќа на работникот за
полно работно време, според половата структура на
вработените;
3.4. Податоци за промените во вкупниот број на вработени испратени на професионален развој или обука,
според половата структура на вработените;
3.5. Податоци за промените во бројот на работни
места, во согласност со општиот акт на работодавачот,
за кои постои оправдана потреба од правење разлика
по пол, согласно прописите од областа на работните односи.
4. Други релевантни податоци и/или коментар.
Член 4
Планот за имплементација, кој содржи податоци за
мерките кои се преземени од страна на субјектот кој известува, за процедурите кои се спроведени при примената на посебните мерки чија цел била отстранување
на нееднаквостите помеѓу мажите и жените, како и за
промените кои примената на посебните мерки ги предизвикале во институцијата/организацијата која известува, се спроведува во тековната година за која што е
донесен, заклучно со 31 декември во тековната година .
Член 5
Планот за имплементација и годишниот извештај за
резултатите од примената на посебните мерки се доставуваат до Министерството за труд и социјална политика, во писмена и/или електронска форма.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.17-2568/1
13 март 2015 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.
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23 март 2015
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1784.
Врз основа на член 11 став 10 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12 и 166/14), министерот за труд и социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА КООРДИНАТОРОТ
И ЗАМЕНИК КООРДИНАТОРОТ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ
ВО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за работата на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности на жените и мажите во органите на државната управа.
Член 2
(1) Извештајот на координаторот и заменикот координатор за еднакви можности на жените и мажите во органите на државната управа се доставува на образец „Годишен извештај за работа на координаторот и заменик
координаторот за еднаквите можности на жените и мажите во органите на државната управа“, кој е даден во
Прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со формат А4 и содржи:
1. Основни информации;
2. Спроведени активности согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите;
3. Преземени иницијативи во извештајниот период;
4. Соработка со други организации и база на податоци;
5. Реализирани активности и постигнати резултати согласно стратешките документи од областа на родовата еднаквост;
6. Предизвици, добри пракси и научени лекции;
7. Следни чекори;
8. Предлози и сугестии до Министерството за труд и социјална политика.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.17-2569/1
13 март 2015 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

23 март 2015
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23 март 2015

Бр. 46 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 46
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1785.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 166/14), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА КООРДИНАТОРОТ ЗА
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за работата на координаторот за еднакви можности на жените и мажите во единиците на локалната самоуправа.
Член 2
(1) Извештајот на координаторот за еднакви можности на жените и мажите во единиците на локалната самоуправа се доставува на oбразец „Годишен извештај за работа на координаторот за еднакви можности на жените
и мажите во единиците на локалната самоуправа“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
(2) Образецот од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со формат А4 и содржи:
1. Основни информации;
2. Спроведени активности согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите;
3. Предизвици, добри пракси и научени лекции;
4. Следни чекори;
5. Податоци за Комисијата за еднакви можности;
6. Предлози и сугестии до Министерството за труд и социјална политика.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.17-2570/1
13 март 2015 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
1786.
Врз основа на член 9 став (10) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 199/14), министерот за култура донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕTO ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА CIP-ЗАПИС
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на CIP-запис.
Член 2
Барањето за издавање на CIP-запис се поднесува на oбразец „Барање за издавање на CIP-запис“, кој се печати на хартија со бела боја на А-4 формат.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:
1. Примател на барањето;
2. Наслов;
3. Податоци за поднесителот на барањето:
4. Наведување на прилозите кон барањето;
5. Датум и место на поднесување на барањето;
6. Потпис на поднесителот на барањето.
Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.55-4030/1
17 март 2015 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р.

Стр. 22 - Бр. 46

23 март 2015

23 март 2015

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
1787.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 во врска со
алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 261
од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.38/05, 110/08 и
51/11) и член 28 став 1 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1
бр.08-611 од 18.3.2015 година, за донесување одлука за
поништување на Одлуката Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015
година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, а согласно Заклучокот, бр.021938/5 од 18.3.2015 година, Советот на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 18.3.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ
1. Се поништува Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје,
бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/15), со што се сторнира издадената фактура за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување бр.135/2015 од 9.3.2015 година
(арх.бр.05-1787/1), на износ од 10.429,00 (десетилјадичетиристотинидваесетидевет) денари.
2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво
„ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 20.3.2015
година, да ги исполни следниве финансиски и други обврски по Заклучокот на Советот бр.02-1938/5 од
18.3.2015 година, односно:
- да ги плати трошоците во износ од 7.500,00 денари за објавување на Одлуката за одземање на дозволата
Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015, во „Службен весник на
РМ”;
- да ги плати трошоците во износ од 32.186,00 денари за објавување на Одлуката за одземање на дозволата
Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015, во два дневни весници, од
кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија;
- да ги плати трошоците во износ од 7.500,00 денари за објавување на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување
во “Службен весник на РМ”, и
- да ја повлече тужбата У3 бр.225/15 У3 бр.225/15
со посебен предлог УЗ бр.225/15 за издавање времена
мерка поднесена против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за поништување на Одлуката
Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-11 од 5.1.2015 година, поднесена до Управниот суд, на ден 9.3.2015 година.
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3. Оваа одлука стапува во сила на ден 20.3.2015 година, под услов Трговското радиодифузно друштво
„ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, навремено да ги исполни сите финансиски и други обврски, содржани во точката 2 алинеји 1, 2, и 3 од оваа одлука, кон Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и за тоа
да достави доказ до Агенцијата.
Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно
друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, не ги исполни обврските содржани во точката 2 алинеји 1, 2, и 3 од
оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-398 од
3.3.2015 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен
весник на Република Македонија“, бр.32/15) и фактурата за надоместокот бр.135/2015 од 9.3.2015 година
(арх.бр.05-1787/1).
4. По стапувањето во сила на оваа одлука, Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ
Скопје, да се запише во регистарот на радиодифузери
кој го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
5. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на
Република Македонија”, и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
О б р а з л о ж е н и е
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на ден
3.3.2015 година, согласно заклучокот, бр.02-1588/13 од
3.3.2015 година, донесе Одлука Уп1 бр.08-398 од
3.3.2015 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво
„ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.32/15), поради тоа што не ја исполнил обврската од
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.
Советот на Агенцијата, постапувајќи по Предлогот
Уп1 бр.08-611 од 18.3.2015 година, за донесување одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-398 од
3.3.2015 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво
„ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, истиот го прифати и
на својата 11-та седница, одржана на ден 18.3.2015 година, го донесе следниот Заклучок бр.02-1938/5 од
18.3.2015 година:
„Да се пристапи кон поништување на Одлуката на
Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-398 од 03.03.2015 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
32/15), согласно законската можност содржана во член
261 од Законот за општа управна постапка и член 28
став 1 од Законот за управните спорови, откако Трговско радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ
Скопје, најдоцна до 20.3.2015 година, ќе ги исполни
следниве финансиски обврски, односно ќе ги плати:
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- да ги плати трошоците во износ од 7.500,00 денари
за објавување на Одлуката за одземање на дозволата
Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015, во “Службен весник на РМ”;
- да ги плати трошоците во износ од 32.186,00 денари за објавување на Одлуката за одземање на дозволата
Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015, во два дневни весници, од
кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која
не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија;
- да ги плати трошоците во износ од 7.500,00 денари за објавување на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување
во “Службен весник на РМ”, и
- да ја повлече тужбата У3 бр.225/15 У3 бр.225/15
со посебен предлог УЗ бр.225/15 за издавање времена
мерка поднесена против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за поништување на Одлуката
Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-11 од 5.1.2015 година, поднесена до Управниот суд, на ден 9.3.2015 година.
Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно
друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, не ги исполни наведените обврски, останува во сила Одлуката на
Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување,
бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.32/15) и фактурата за надоместокот бр.135/2015 од 9.3.2015 година (арх.бр.05-1787/1).
Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, има поднесено навремена тужба У3 бр.225/15 со посебен предлог УЗ
бр.225/15 за издавање времена мерка против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-11 од 5.1.2015 година, до Управниот суд,
на ден 9.3.2015 година.
Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, во целост ја исполни својата обврска за плаќање на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување. Имено, со уплатата
во износ од 532.943,00 (петстотинитриесетидвеилјадидеветстотиничетириесетитри) денари, на ден 13.3.2015
година, во целост ја исполни својата обврска, со што
престанал да постои основот - неплаќање на надоместокот во законски утврдениот рок пропишан во член 82
став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, врз основа на кој Советот на
Агенцијата, донел одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување.
Со оглед на законските решенија за поништување
на одлуката Уп1 бр.08-398 од 3.3.2015 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување бр.08-11
од 5.1.2015 година, содржани во член 261 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на РМ”
бр. 38/2005 и 110/2008) и член 28 став 1 од Законот за
управните спорови („Службен весник на РМ” бр.
62/2006, 150/2010), врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 во врска со алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14), Советот на Агенцијата, одлучи како во изреката на оваа одлука.
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Согласно член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, оваа Одлука е конечна, а против истата може да се поднесе тужба за поведување на
управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од
денот на нејзиниот прием.
Уп1 Бр. 08-611
18 март 2015 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука,
ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на
нејзиниот прием.
___________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1788.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011,
79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001,
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004,
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11,
82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009,
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и
130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09
и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на
23.3.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да
изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 30,736
до 32,475

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 29,188

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 28,747

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 20,954
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Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 67,50
до 69,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 53,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 42,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 26,248

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени
од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела
и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,797
до 21,754

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100
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Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје со седиште на адреса ул. Ленинова
бр.33А-01/29 Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
1.10.2014 година

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 24.3.2015
година и истата ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-678/1
23 март 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1789.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/15) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје, на седницата
одржана на 20.3.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија издадена со Одлука УП 1
бр. 151/14 од 1.10.2014г година, („Службен весник на
РМ“ бр. 145/2014) на Друштво за трговија и услуги
ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје, се менува поради
промена на седиштето на вршење на дејноста.
2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-151/14
20 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4. Датум до кога важи лиценцата:
1.10.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 196.10.1/14,2/15
6. Број на деловниот субјект - 6968805
7. Единствен даночен број - 4057014525978
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е
должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во
согласност со пазарните прави-ла, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија како и Правилата
за доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши
прекугранични трансакции на електрична енергија за
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги,
согласно превземените обврски за потрошувачите кога
врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
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бедат информации за средствата, обврските, капиталот,
приходите и расходите со резултатите од работењето,
како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно правилникот.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Стр. 28 - Бр. 46

23 март 2015

23 март 2015

Бр. 46 - Стр. 29

1790.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 41/14 и 151/15) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје, на седницата
одржана на 20.3.2015 година донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија издадена со Одлука УП
1 бр. 152/14 од 1.10.2014 година („Службен весник на
РМ“ бр. 145/2014) на Друштво за трговија и услуги
ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје, се менува поради
промена на седиштето на вршење на дејноста.
2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-152/14
20 март 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје со седиште на адреса ул. „Ленинова“
бр.33А-01/29
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
1.10.2014 година
4. Датум на важење на лиценцата
1.10.2024 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 197.11.1/14, 2/15
6. Број на деловниот субјект – 6968805

7. Единствен даночен број – 4057014525978
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична
енергија.
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на
целата територија на Република Македонија и странство.
11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила за
пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи
ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на
преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената
активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;
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- работи во согласност со правилата за снабдување
и правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да
се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени
со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на електрична
енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата,
во согласност со пазарните правила, мрежните правила
за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот
систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика,
по нејзино барање и во определен рок, информации и
извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат
на вршење на дејноста трговија со електрична енергија,
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите,
заштита на животната средина, животот и здравјето на
луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
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1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива.
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, според напонското ниво на приклучок и категоријата на
потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се
составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;
- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се
однесува на вршењето на енергетската дејност за која
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1791.
Врз основа на член 9 став 1 под б точка 3 и став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 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, 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 и 20/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26.2.2015 година,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014,
113/2014 и 189/2014), во член 4 став 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:
„ Образец КМОП - Конзилијарно мислење за остварување на право на ортопедски и други помагала.“
Член 2
Членот 28-а се менува и гласи:
„Осигурените лица со траен инвалидитет од 7 до 26 години и над 65 годишна возраст имаат право на електромоторна инвалидска количка - скутер со еден електромотор, максимална брзина од 25 км/h, минимално траење на батеријата од 2 часа со ротирачко седиште прилагодено за инвалидизирани лица согласно индикациите
наведени во списокот на ортопедски помагала кој е составен дел на овој Правилник.
Правото на електромоторна инвалидска количка - скутер се остварува со Конзилијарно мислење издадено
од: Универзитетската клиника за неврологија, Универзитетска клиника за ревматологија, Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клиника за Детски болести, Универзитетска
клиника за детска хирургија, Универзитетска клиника за тораковаскуларна хирургија и Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија и реанимација, интензивно лекување и ургентен центар. Покрај
Конзилијарното мислење осигуреното лице е потребно да достави и специјалистички извештај од специјалист
офталмолог за способност за управување со помагалото, специјалистички извештај од специјалист оториноларинголог за способност за управување на помагалото и специјалистички извештај од специјалист психијатар
за психичката состојба за самостојно управување и вклучување во сообраќај со електромоторната инвалидската количка - скутер.
За потребата од електромоторна инвалидска количка – скутер наод, оценка и мислење дава Лекарската комисија на Фондот.
Осигурените лица кои ќе остварат право на електромоторна инвалидска количка – скутер имаат право и на
собна инвалидска количка“.
Член 3
Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој Правилник, во делот од табелата
“ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ“ во видот 1 за шифрата 3108 во колоната „помагалото го препишува“ се вршат
следните измени:
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Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија,“ а
ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.
Бр. 02-4100/1
27 февруари 2015 година
Скопје

Управен одбор
Заменик на претседателот,
Елена Трпковска, с.р.
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1792.
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 63-а,
член 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 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 и
113/2014, 188/2014 и 20/2015), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на
седницата одржана на 26.2.2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА
ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“
бр. 81/2010 , 181/2011 и 189/2014), во ставот 2 на членот 11 по зборовите: „се состои од“ се додава зборот
„најмалку“.
Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
Министерот за здравство.
Бр. 02-4100/2
27 февруари 2015 година
Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1793.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2015 година, во однос на месец јануари 2015 година,
изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец февруари 2015, во
однос на месец јануари 2015 година, работодавачите од
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
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Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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