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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3889.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
задолжителни нафтени резерви,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 декември 2017 година.

Бр. 08-4812/1
22 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ
НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ
Член 1
Во Законот за задолжителни нафтени резерви
(„Службен весник на Република Македонија“ број
144/14, 178/14 и 199/15), во членот 56 датата „1 јануари
2018 година“ се заменува со датата „1 јануари 2019 година“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REZERVA
TË DETYRUESHME TË NAFTËS
Neni 1
Në Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftës ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 144/14,
178/14 dhe 199/15) në nenin 56 data: "1 janar 2018"
zëvendësohen me datën: "1 janar 2019".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3890.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2017 година.

Бр. 08-4916/1
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
број 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/15), во член 31
во алинејата 15 по зборот „судовите“ се додаваат зборовите: „и истите јавно да ги објави на својата веб
страница, и“.
По алинејата 15 се додава нова алинеја 16, која
гласи:
„- да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите,”.
Во алинејата 17 која станува алинеја 18 по зборот
„поднесува“ се додава зборот „годишен“.
По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои
гласат:
„Советот задолжително најмалку еднаш во месецот
одржува седница на која расправа поединачно по сите
преставки и поплаки поднесени од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, како и за одолжување на судските
постапки и одлучува за секоја одделна претставка и
поплака, најдолго во рок од 60 дена од денот на нивниот прием во Советот.
Седницата на Советот од ставот 2 на овој член е
јавна.“
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Член 2
Во членот 33 по ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:
„Во случај кога Советот одлучил за исклучување на
јавноста од седницата, претседателот на Советот е должен да ја извести јавноста за причините за исклучување на јавноста и во случај ако на истата седница донесува одлука со гласање, гласањето за одлуката е јавно.
Кога Советот одлучува за избор на претседател на
суд или избор на судија јавноста не може да биде исклучена во ниеден случај.
Советот составува записник од гласањето за одлуката од ставот 4 на овој член и истиот јавно го објавува
на веб страницата на Советот.”
Ставот 3 кој станува став 6 се менува и гласи:
„За работата на седницата на Советот се води записник. Усвоениот записник се објавува на веб страницата на Советот.“
Член 3
Во член 42 по ставот 2 се додаваат три нови става 3,
4 и 5, кои гласат:
„Секој член на Советот со право на глас е должен
јавно на седница на Советот да ја образложи својата
одлука за избор на судија.
Советот е должен писмено да го извести секој кандидат за одлуката за избор на судија.
Кандидатот кој не е избран за судија има право на
жалба во рок од осум дена од приемот на известувањето до Врховниот суд на Република Македонија.“
Член 4
Во член 43 во ставот 2 по зборовите: „судија на“ се
додаваат зборовите: „Управен суд, Виш управен суд и“.
Член 5
Во член 44 по ставот 2 се додава три нови става 3,
4 и 5, кои гласат:
„Секој член на Советот со право на глас е должен
јавно на седница на Советот да ја образложи својата
одлука за избор на претседател на суд.
Советот е должен писмено да го извести секој кандидат за одлуката за избор на претседател на суд.
Кандидатот кој не е избран за претседател на суд
има право на жалба во рок од осум дена од приемот на
известувањето до Врховниот суд на Република Македонија.“
Член 6
Насловите пред членовите 54, 55 и 56 и членовите
54, 55 и 56 се менуваат и гласат:
„Постапка за утврдување на одговорност на судија
или претседател на суд
Член 54
Постапката за утврдување на одговорност на судија
или претседател на суд (во натамошниот текст: постапката) се поведува по барање на член на Советот, претседателот на судот, претседателот на повисокиот суд
или општата седница на Врховниот суд на Република
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Македонија во рок од шест месеци од денот на осознавање на сторената повреда, но не подоцна од три години од денот на сторувањето на повредата.
Постапката е итна и од доверлив карактер, се води
без присуство на јавноста и со почитување на угледот
и достоинството на судијата или претседателот на судот при што се води сметка за заштита на личните податоци на судијата или претседателот на судот согласно со прописите за заштита на личните податоци.
По барање на судијата или претседателот на судот,
Советот ќе одлучи постапката да биде јавна.
По барање на судијата или претседателот на судот,
на седницата може да присуствува и претставник од
Здружението на судии.
Барање за поведување на постапка за утврдување
на одговорност на судија или претседател на суд
Член 55
Барањето за поведување на постапка за утврдување
на одговорност на судија или претседател на суд (во
натамошниот текст: барањето) се доставува до Советот
и содржи: име и презиме на судијата или претседателот
на суд, адреса и место на живеење, единствен матичен
број на граѓанинот, во кој суд ја врши функцијата, опис
на повредата, законски назив на повредата со наведување на одредби од Законот за судовите и предлог докази
што треба да се изведат на расправата.
Со барањето се доставуваат и доказите на кои се
заснова барањето.
Комисија за утврдување на одговорност на судија
или претседател на суд
Член 56
Советот по повод поднесеното барање расправа
дали барањето е навремено, дозволено и целосно.
Доколку Советот најде дека барањето е ненавремено, нецелосно или недозволено со одлука ќе го отфрли барањето.
Доколку Советот го прифати барањето, од членовите со право на глас по пат на ждрепка формира Комисија за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд во состав од претседател и два члена (во
натамошниот текст: Комисијата). Доколку член на Советот е подносител на барањето, се иззема од постапката од ставот 3 на овој член.
Доколку Советот утврдува одговорност на судија
или претседател на суд кој припаѓа на заедниците кои
не се мнозинство во Република Македонија, во Комисијата еден член мора да биде припадник од заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.“
Член 7
По членот 56 се додаваат осум нови наслови и осум
нови членови 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 56-д, 56-ѓ, 56-е и
56-ж, кои гласат:
„Достава
Член 56-а
Комисијата го доставува барањето и доказите лично до судијата или претседателот на суд против кој е
поднесено.
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Судијата или претседателот на суд може писмено
да одговори на наводите во барањето или да даде усна
изјава на записник во рок од осум дена од добивањето
на барањето.
Судијата или претседателот на суд против кој е
поднесено барањето има право на бранител којшто самиот го известува и го обезбедува за расправата.
Заедно со одговорот на барањето судијата или претседателот на суд ги доставува сите докази врз основа
на кои го заснова својот одговор на барањето или со
кои ги побива наводите и доказите во барањето.
Судијата или претседателот на суд во одговорот на
барањето е должен да ја наведе адресата на која ќе му
се доставуваат писмената во текот на постапката по
писмен пат, како и електронската адреса на која писмената ќе му се доставуваат по електронски пат.
Писмената во текот на постапката се доставуваат по
пошта со препорачана пратка лично до судијата или претседателот на суд и по електронски пат на адресата наведена во одговорот на барањето во ставот 4 на овој член.
Доколку судијата или претседателот на суд не се затече на адресата наведена во одговорот на барањето каде што треба да се изврши доставување на писменото,
доставувачот ќе остави писмено известување заради
примање на писменото со кое се известува да дојде во
определен ден и час во определена просторија на Советот за прием на писменото. Ако судијата или претседателот на суд не постапи по известувањето се смета дека
доставувањето е извршено на денот и часот наведени
во известувањето. Доставувањето по електронски пат
се врши согласно со одредбите од Законот за парничната постапка.
Прибавување податоци и докази
Член 56-б
Комисијата со барање прибавува податоци и докази
кои се од интерес за утврдување на состојбата во врска
со утврдување на одговорноста на судијата или претседателот на судот.
Доколку податоците и доказите од ставот 1 на овој
член се наоѓаат кај државен орган, орган на единицата
на локалната самоуправа или кај физичко или правно
лице на кое му е доверено вршење на јавни овластувања, истите се должни без надоместок да ги достават
до Советот во рокот определен во барањето од ставот 1
на овој член.
Расправа по барањето
Член 56-в
Комисијата закажува расправа во рок од седум дена
од денот на добивањето на одговорот на барањето од
судијата или претседателот на судот.
Комисијата работи во полн состав и со неа раководи претседателот.
Покана за расправа
Член 56-г
На расправата се поканува судијата или претседателот на судот на кого му се доставуваат доказите и подносителот на барањето.

Ако судијата или претседателот на судот уредно
поканет не дојде на расправата, а изостанокот не го оправда, расправата ќе се одржи.
Расправа
Член 56-д
На расправата се изведуваат доказите предложени
од подносителот на барањето, судијата или претседателот на судот, како и доказите прибавени од Комисијата.
Судијата или претседателот на судот има право усно на записник или писмено во рок од три дена да се
произнесе по сите докази изведени на расправата.
Записник
Член 56-ѓ
За дејствијата преземени на расправата се составува
записник.
Записникот го води лице кое ќе го определи Советот, од редот на стручната служба на Советот.
Записникот особено содржи податоци за: ден, час и
место на одржување на расправата, претседателот и
членовите на Комисијата и лицето кое го води записникот, имињата на присутните лица, изјавата на судијата
или претседателот на судот, односно неговиот бранител и доказите што се изведени.
Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата, или претседателот на судот односно
нивниот бранител, Комисијата и лицето кое го води записникот.
Доколку некој од лицата наведени во ставот 4 на
овој член не го потпише записникот, тоа ќе се евидентира во истиот.
За текот на расправата покрај записник се врши и
тонско снимање.
Записникот, односно тонското снимање во рок од
48 часа ќе се прегледаат и приклучат кон записникот,
заедно со преписот од тонското снимање.
Извештај на Комисијата
Член 56-е
Комисијата во рок од 15 дена по завршување на
расправата поднесува Извештај за констатираната состојба по барањето со предлог до Советот да одлучи за:
- запирање на постапката,
- за изрекување на дисциплинска мерка или
- за разрешување на судијата или претседателот на
судот поради сторена потешка дисциплинска повреда
што го прави недостоен за вршење на судиската функција или нестручно и несовесно вршење на судиската
функција под услови утврдени со закон.
Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти
што во текот на постапката Комисијата ги имала на
располагање, изјаснувањето на судијата или претседателот на судот, описот на спроведените дејствија, како
и образложен предлог за одлучување на Советот.
Сите списи по предметот мора да бидат достапни
на членовите на Советот.
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Времено оддалечување

Изрекување на дисциплинска мерка

Член 56-ж
Комисијата може со Извештајот со предлог одлуката за основаност на барањето да достави и предлог одлука до Советот времено да го оддалечи судијата или
претседателот на судот од вршење на судиската функција, согласно со Законот за судовите.“

Член 60-в
Кога Советот ќе утврди дека судијата или претседателот на судот сторил дисциплинска повреда утврдена
со Законот за судовите, со одлука ќе изрече дисциплинска мерка согласно со закон.

Член 8
Членот 60 се менува и гласи:
„На расправата пред Советот претседателот на Комисијата го образложува предметот и предлог одлуката.
Советот на седница расправа по Извештајот на комисијата и одлучува по предлог одлуката.
Претседателот и членовите на Комисијата учествуваат во расправата пред Советот, но истите се изземени
од гласањето за конечната одлука.
Доколку член на Совет е подносител на барањето
истиот се иззема од гласањето за конечната одлука.
Одлуката од ставот 2 на овој член Советот ја донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот
број членови на Советот со право на глас, а во врска со
ставовите 3 и 4 на овој член.
Доколку судијата, односно претседателот на судот
против кого е поведена постапка за утврдување на одговорност, во текот на постапката поднесе барање за
престанок на судиската функција, Советот ќе ја запре
постапката со одлука и ќе констатира престанок на судиската функција, по негово барање.“
Член 9
По членот 60 се додаваат пет нови наслови и пет
нови членови 60-а, 60-б, 60-в, 60-г и 60-д, кои гласат:
„Одлуки на Советот
Член 60-а
По завршување на расправата Советот може да одлучи:
- да ја запре постапката,
- да изрече дисциплинска мерка или
- да го разреши судијата или претседателот на судот поради сторена потешка дисциплинска повреда
што го прави недостоен за вршење на судиската функција пропишана со закон или нестручно и несовесно
вршење на судиската функција под услови утврдени
со закон.
Запирање на постапка
Член 60-б
Кога Советот ќе утврди дека нема основ за одговорност на судијата или претседателот на судот, односно
не е сторена повреда утврдена со Законот за судовите
ќе донесе одлука за запирање на постапката.
Кога е донесена одлука за запирање на постапката
ако е донесена одлука за времено оддалечување од
вршење на судиската функција, таа одлука се става вон
сила.

Одлука за разрешување
Член 60-г
Кога Советот ќе утврди дека судијата или претседателот на судот сторил потешка дисциплинска повреда
што го прави недостоен за вршење на судиската функција пропишана со закон или нестручно и несовесно
вршење на судиската функција под услови утврдени
со закон, со одлука ќе го разреши.
Кога Советот ќе донесе одлука за разрешување на
судијата или претседателот на суд, Советот може со
одлука времено да го оддалечи судијата, односно претседателот на судот од вршење на судиската функција,
односно функцијата претседател на суд до правосилно
окончување на постапката.
Враќање на списи
Член 60-д
Ако Советот во текот на расправата по предлог-одлуката оцени дека е потребна доработка на предметот,
може списите по предметот да ги врати на Комисијата
на доработка, со напатствија и насоки која е должна извештајот по предметот со сите дополнително спроведени дејствија да ги достави до Советот во рок од 15 дена
од денот на доставувањето.”
Член 10
Членот 61 се менува и гласи:
„Одлуката од членот 60 од овој закон се изготвува
во рок од 15 дена од денот на донесувањето и задолжително содржи вовед, изрека, образложение и правна
поука.
Примерок од одлуката се доставува на судијата, односно претседателот на судот, подносителот на барањето и претседателот на судот во кој судијата ја врши
функцијата, односно претседателот на непосредно повисокиот суд.
Доставата се врши согласно со членот 56-а од овој
закон.“
Член 11
Членовите 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88 , 89, 90,
91, 92, 93, 94 и 95 се бришат.
Член 12
Членот 96 се менува и гласи:
„Против одлуката на Советот, судијата или претседателот на судот има право на жалба, до Врховниот
суд на Република Македонија, во рок од осум дена од
денот на приемот на одлуката.
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Врховниот суд на Република Македонија најдоцна
во рок од 30 дена од денот на приемот одлучува по
жалбата, на начин што одлуката на Советот може да ја
потврди или преиначи.
Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија може да учествува во расправата без право на
одлучување.
Доколку подносител на барањето за утврдување на
одговорност на судија или претседател на суд е судија
на Врховниот суд на Република Македонија истиот се
иззема од одлучувањето.”
Член 13
Во член 134 во ставот 4 зборовите: „од три дена“ се
заменуваат со зборовите: „24 часа“.
Член 14
Во член 135 во ставот 1 по зборот „Македонија“ се
додаваат зборовите: „најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година“.
Член 15
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KËSHILLIN GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Republikës së
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 60/2006, 150/10, 100/11, 20/15 dhe
61/15) në nenin 31 në alinenë 15 pas fjalës "gjykatat"
shtohen fjalët: "dhe të njëjtët t'i shpall në ueb faqen e vet,
dhe".
Pas alinesë 15 shtohet alineja e re 16, si vijon:
"- të veprojë për parashtresa dhe ankesa të qytetarëve
dhe personave juridikë për punën e gjykatësve, kryetarëve
të gjykatave dhe gjykatave,".
Në alinenë 17 e cila bëhet aline 18 pas fjalës
"parashtron" shtohet fjala "vjetor".
Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si
vijojnë:
"Këshilli detyrimisht së paku një herë në muaj mban
seancë në të cilën debaton në mënyrë individuale për të
gjitha parashtresat dhe ankesat të parashtruara nga qytetarët
dhe personat juridikë për punën e gjykatësve, kryetarëve të
gjykatave dhe gjykatave, si dhe për prolongimin e
procedurave gjyqësore dhe vendos për çdo parashtresë dhe
ankesë të veçantë, më së gjati në afat prej 60 ditësh nga
dita e pranimit të tyre në Këshill.
Seanca e Këshillit nga paragrafi 2 i këtij neni është
publike.”
Neni 2
Në nenin 33 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të
rinj 3, 4 dhe 5, si vijojnë:
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"Në rast kur Këshilli ka vendosur për përjashtim të
publikut nga seanca, kryetari i Këshillit është i obliguar që
ta njoftojë publikun për shkaqet për përjashtim të publikut,
e në rast nëse në seancën e njëjtë miraton vendim me
votim, votimi për vendimin është publik.
Kur Këshilli vendos për zgjedhje të kryetarit të
gjykatës ose zgjedhje të gjykatësit, publiku nuk mund të
përjashtohet në asnjë rast.
Këshilli përpilon procesverbal nga votimi për vendimin
nga paragrafi 4 të këtij neni dhe të njëjtin publikisht e
shpall në ueb faqen e Këshillit."
Paragrafi 3, i cili bëhet paragraf 6, ndryshohet si vijon:
"Për punën e seancave të Këshillit mbahet
procesverbal. Procesverbali i miratuar shpallet në ueb
faqen e Këshillit.“
Neni 3
Në nenin 42 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të
rinj 3, 4 dhe 5, si vijojnë:
"Çdo anëtarë i Këshillit me të drejtë vote është i
obliguar që publikisht në seancë të Këshillit ta arsyetojë
vendimin e vet për zgjedhje të gjykatësit.
Këshilli është i obliguar që me shkrim ta njoftojë çdo
kandidat për vendimin për zgjedhje të gjykatësit.
Kandidati i cili nuk është zgjedhur për gjykatës ka të
drejtë ankese në afat prej tetë ditësh nga pranimi i njoftimit
në Gjykatën Supreme e Republikës së Maqedonisë."
Neni 4
Në nenin 43 në paragrafin 2 pas fjalëve: "gjykatës të"
shtohen fjalët: "Gjykatës Administrative, Gjykatës së Lartë
Administrative dhe".
Neni 5
Në nenin 44 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të
rinj 3, 4 dhe 5, si vijojnë:
"Çdo anëtar i Këshillit me të drejtë vote është i obliguar
që publikisht në seancë të Këshillit ta arsyetojë vendimin e
vet për zgjedhje të kryetarit të gjykatës.
Këshilli është i obliguar që me shkrim ta njoftojë çdo
kandidat për vendimin për zgjedhje të kryetarit të gjykatës.
Kandidati i cili nuk është zgjedhur për kryetar të
gjykatës ka të drejtë ankese në afat prej tetë ditësh nga
pranimi i njoftimit në Gjykatën Supreme e Republikës së
Maqedonisë."
Neni 6
Titujt para neneve 54, 55 dhe 56 dhe nenet 54, 55 dhe
56 ndryshohen si vijojnë:
"Procedura për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit
ose kryetarit të gjykatës
Neni 54
Procedura për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit
ose kryetarit të gjykatës (në tekstin e mëtejmë: procedura)
ngrihet me kërkesë të anëtarit të Këshillit, kryetarit të
gjykatës, kryetarit të gjykatës më të lartë ose seancës së
përgjithshme të Gjykatës Supreme të Republikës së
Maqedonisë në afat prej gjashtë muajsh nga dita e njoftimit
për shkeljen e kryer, por jo më vonë se tre vjet nga dita e
kryerjes së shkeljes.
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Procedura është urgjente dhe me karakter të
besueshëm, mbahet pa prani të publikut dhe me
respektimin e prestigjit dhe dinjitetit të gjykatësit ose
kryetarit të gjykatës me ç'rast mbahet llogari për mbrojtjen
e të dhënave personale të gjykatësit ose kryetarit të
gjykatës në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave
personale.
Me kërkesë të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës,
Këshilli do të vendosë që procedura të jetë publike.
Me kërkesë të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, në
seancë mund të jetë i pranishëm edhe përfaqësuesi nga
Shoqata e Gjykatësve.
Kërkesa për ngritje të procedurës për përcaktim të
përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të gjykatës
Neni 55
Kërkesë për ngritje të procedurës për përcaktim të
përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të gjykatës (në
tekstin e mëtejmë: kërkesa) dorëzohet te Këshilli, dhe i
përmban: emrin dhe mbiemrin e gjykatësit ose kryetarit të
gjykatës, adresën dhe vendbanimin, numrin unik të amzës
të qytetarit, në cilën gjykatë e ushtron funksionin,
përshkrimin e shkeljes, emrin ligjor të shkeljes me
theksimin e dispozitave të Ligjit për gjykata dhe propozim
dëshmi të cilat duhet të nxirren në debat.
Me kërkesë dorëzohen edhe dëshmitë në të cilat
bazohet kërkesa.
Komisioni për përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit
ose kryetarit të gjykatës
Neni 56
Këshilli me rast të kërkesës së parashtruar debaton nëse
kërkesa është e parashtruar në kohë, e lejuar dhe e plotë.
Nëse Këshilli konsideron se kërkesa është e paraqitur
jo në kohë, e paplotë ose e palejuar me vendim do ta hedh
poshtë kërkesën.
Nëse Këshilli e pranon kërkesën, nga anëtarët me të
drejtë vote nëpërmjet shortit formon Komision për
përcaktim të përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të
gjykatës në përbërje nga kryetari dhe dy anëtarë (në tekstin
e mëtejmë: Komisioni).
Nëse anëtar i Këshillit është parashtrues i kërkesës,
përjashtohet nga procedura nga paragrafi 3 i këtij neni.
Nëse Këshilli përcakton përgjegjësi të gjykatësit ose
kryetarit të gjykatës, i cili u takon bashkësive të cilat nuk
janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, në Komision
një anëtar doemos duhet të jetë përfaqësues i bashkësive të
cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. “
Neni 7
Pas nenit 56 shtohen tetë tituj të rinj dhe tetë nene të
reja 56-а, 56-b, 56-v, 56-g, 56-d, 56-gj, 56-e dhe 56-zh, si
vijojnë:
"Dorëzimi
Neni 56-a
Komisioni i dorëzon kërkesën dhe dëshmitë
personalisht te gjykatësi ose kryetari i gjykatës kundër të
cilit është parashtruar.

Gjykatësi ose kryetari i gjykatës mundet me shkrim t’u
përgjigjet konstatimeve në kërkesë ose të japë deklaratë me
gojë në procesverbal në afat prej tetë ditësh nga marrja e
kërkesës.
Gjykatësi ose kryetari i gjykatës kundër të cilit është
parashtruar kërkesa ka të drejtë në mbrojtës të cilin vetë e
njofton dhe e siguron për debat.
Së bashku me përgjigjen e kërkesës gjykatësi ose
kryetari i gjykatës i dorëzon të gjitha dëshmitë në të cilat e
bazon përgjigjen e tij tëj kërkesës ose me të cilat i
përgënjeshtron konstatimet dhe dëshmitë në kërkesë.
Gjykatësi ose kryetari i gjykatës në përgjigjen e
kërkesës është i obliguar ta shënojë adresën në të cilën i
dorëzohen dokumentet gjatë procedurës me shkrim, si dhe
adresën elektronike në të cilën dokumentet do t'i dorëzohen
në formë elektronike.
Dokumentet gjatë procedurës dorëzohen nëpërmjet
postës me dërgesë të rekomanduar personalisht te gjykatësi
ose kryetari i gjykatës dhe në formë elektronike në adresë
të shënuar në përgjigjen e kërkesës në paragrafin 4 të këtij
neni.
Nëse gjykatësi ose kryetari i gjykatës nuk gjendet në
adresën e shënuar në përgjigjen e kërkesës ku duhet të
bëhet dorëzimi i dokumentit, dorëzuesi do të lë njoftim me
shkrim për pranim të dokumentit me të cilin njoftohet të
vijë në ditën dhe orën e caktuar në lokal të caktuar të
Këshillit për pranim të dokumentit. Nëse gjykatësi ose
kryetari i gjykatës nuk vepron pas njoftimit konsiderohet se
dorëzimi është kryer në ditën dhe orën e shënuar në
njoftim.
Dorëzimi në formë elektronike bëhet në pajtim me
dispozitat të Ligjit për procedurë kontestimore.
Grumbullimi i të dhënave dhe dëshmive
Neni 56-b
Komisioni me kërkesë grumbullon të dhëna dhe dëshmi
të cilat janë me interes për përcaktimin e gjendjes në lidhje
me përcaktimin e përgjegjësisë së gjykatësit ose kryetarit të
gjykatës.
Nëse të dhënat dhe dëshmitë nga paragrafi 1 i këtij neni
gjenden te organi shtetëror, organi i njësisë së
vetëqeverisjes lokale ose te personi fizik ose juridik të cilit
i është ngarkuar ushtrimi i autorizimeve publike, të njëjtit
janë të obliguar pa kompensim t'i dorëzojnë te Këshilli në
afat të përcaktuar në kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni.
Debati për kërkesën
Neni 56-v
Komisioni cakton debat në afat prej shtatë ditësh nga
dita e marrjes së përgjigjes për kërkesën nga gjykatësi ose
kryetari i gjykatës.
Komisioni punon në përbërje të plotë dhe me të
kryeson kryetari.
Ftesa për debat
Neni 56-g
Në debat ftohet gjykatësi ose kryetari i gjykatës të cilit
i dorëzohen dëshmitë, dhe parashtruesi i kërkesës.
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Nëse gjykatësi ose kryetari i gjykatës i ftuar me rregull
nuk vjen në debat, ndërsa mungesën nuk e arsyeton, debati
do të mbahet.
Debati
Neni 56-d
Në debat nxirren dëshmitë e propozuara nga
parashtruesi i kërkesës, gjykatësi ose kryetari i gjykatës, si
dhe dëshmitë e grumbulluara nga Komisioni.
Gjykatësi ose kryetari i gjykatës ka të drejtë me gojë në
procesverbal ose me shkrim në afat prej tri ditësh të
prononcohet për të gjitha dëshmitë e nxjerra në debat.
Procesverbali
Neni 56-gj
Për veprimet e ndërmarra në debat përpilohet
procesverbal.
Procesverbalin e mban personi të cilin do ta caktojë
Këshilli, nga radhët e shërbimit profesional të Këshillit.
Procesverbali veçanërisht përmban të dhëna për: ditën,
orën dhe vendin e mbajtjes së debatit, kryetarin dhe
anëtarët e Komisionit dhe personin i cili e mban
procesverbalin, emrat e personave të pranishëm, deklaratën
e gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, përkatësisht
mbrojtësit të tij dhe dëshmitë të cilat janë nxjerrë.
Procesverbalin e nënshkruajnë parashtruesi i kërkesës,
gjykatësi, ose kryetari i gjykatës përkatësisht mbrojtësi i
tyre, Komisioni dhe personi i cili e mban procesverbalin.
Nëse ndonjë nga personat e theksuar në paragrafin 4 të
këtij neni nuk e nënshkruan procesverbalin, kjo do të
evidentohet në të njëjtin.
Për rrjedhën e debatit krahas procesverbalit bëhet edhe
incizim me ton.
Procesverbali, përkatësisht incizimi me ton në afat prej
48 orësh do të kontrollohen dhe bashkëngjiten në
procesverbal, së bashku me kopjen nga incizimi me ton.

Neni 8
Neni 60 ndryshohet si vijon:
"Në debatin para Këshillit kryetari i Komisionit e
arsyeton lëndën dhe propozim-vendimin.
Këshilli në seancë debaton për Raportin e komisionit
dhe vendos për propozim-vendimin.
Kryetari dhe anëtarët e Komisionit marrin pjesë në
debat para Këshillit, por të njëjtët janë të përjashtuar nga
votimi për vendimin përfundimtar.
Nëse anëtari i Këshillit është parashtrues i kërkesës i
njëjti përjashtohet nga votimi për vendimin përfundimtar.
Vendimin nga paragrafi 2 të këtij neni Këshilli e
miraton me shumicë të dy të tretave të votave nga numri i
përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit me të drejtë vote, në
lidhje me paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni.
Nëse gjykatësi përkatësisht kryetari i gjykatës kundër të
cilit është ngritur procedurë për përcaktim të përgjegjësisë,
gjatë procedurës parashtron kërkesë për ndërprerje të
funksionit të gjykatësit, Këshilli do ta ndërpresë
procedurën me vendim dhe do të konstatojë ndërprerje të
funksionit të gjykatësit, me kërkesë të tij."
Neni 9
Pas nenit 60 shtohen pesë tituj të rinj dhe pesë nene të
reja 60-а, 60-b, 60-v, 60-g dhe 60-d, si vijojnë:
"Vendime të Këshillit
Neni 60-a
Pas përfundimit të debatit Këshilli mund të vendosë:
- ta ndërpresë procedurën,
- të shqiptojë masë disiplinore ose
- ta shkarkojë gjykatësin ose kryetarin e gjykatës për
shkak të kryerjes së shkeljes më të rëndë disiplinore, që e
bën të padenjë për ushtrimin e funksionit të gjykatësit ose
ushtrim joprofesional dhe i pandërgjegjshëm i funksionit të
gjykatësit në kushte të përcaktuara me ligj.

Raporti i Komisionit

Ndërprerja e procedurës

Neni 56-e
Komisioni në afat prej 15 ditësh pas përfundimit të
debatit parashtron Raport për gjendjen e konstatuar për
kërkesën me propozim te Këshilli që të vendosë për:
- ndërprerje të procedurës,
- për shqiptimin e masës disiplinore ose
- për shkarkim të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës për
shkak të kryerjes së shkeljes më të rëndë disiplinore, që e
bën të padenjë për ushtrimin e funksionit të gjykatësit ose
ushtrim joprofesional dhe të pandërgjegjshëm të funksionit
të gjykatësit në kushte të përcaktuara me ligj.
Raporti duhet t'i përmbajë të gjitha shkresat dhe aktet të
cilat gjatë procedurës Komisioni i ka pasur në disponim,
prononcimin e gjykatësit ose kryetarit të gjykatës,
përshkrimin e veprimeve të zbatuara, si dhe propozim të
arsyetuar për vendimmarrjen e Këshillit.
Të gjitha shkresat e lëndës doemos duhet të jenë të
kapshme për anëtarët e Këshillit.

Neni 60-b
Kur këshilli do të përcaktojë se nuk ka bazë për
përgjegjësi të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, përkatësisht
nuk është bërë shkelje e përcaktuar me Ligjin për gjykata do të
miratojë vendim për ndërprerje të procedurës.
Kur është miratuar vendim për ndërprerje të procedurës
nëse është miratuar vendim për largim të përkohshëm nga
ushtrimi i funksionit të gjykatësit, ai vendim shfuqizohet.

Largimi i përkohshëm
Neni 56-zh
Komisioni mundet me Raportin me propozim-vendimin
për bazueshmërinë e kërkesës të dorëzojë edhe propozimvendim te Këshilli që përkohësisht ta largojë gjykatësin ose
kryetarin e gjykatës nga ushtrimi i funksionit të gjykatësit,
në pajtim me Ligjin për gjykata. “

Shqiptimi i masës disiplinore
Neni 60-v
Kur Këshilli do të përcaktojë se gjykatësi ose kryetari i
gjykatës ka kryer shkelje disiplinore të përcaktuar me
Ligjin për gjykata, me vendim do të shqiptojë masë
disiplinore në pajtim me ligj.
Vendimi për shkarkim
Neni 60-g
Kur Këshilli do të përcaktojë se gjykatësi ose kryetari i
gjykatës ka kryer shkelje më të rëndë disiplinore që e bën
të padenjë për ushtrimin e funksionit të gjykatësit ose
ushtrim joprofesional dhe të papërgjegjshëm të funksionit
të gjykatësit në kushte të përcaktuara me ligj, me vendim
do ta shkarkojë.
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Kur Këshilli do të miratojë vendim për shkarkim të
gjykatësit ose kryetarit të gjykatës, Këshilli mundet me
vendim përkohësisht ta largojë gjykatësin, përkatësisht
kryetarin e gjykatës nga kryerja e funksionit të gjykatësit
përkatësisht funksionit kryetar i gjykatës deri në
përfundimin e plotfuqishëm të procedurës.
Kthimi i shkresave
Neni 60-d
Nëse Këshilli gjatë debatit për propozim-vendimin
vlerëson se nevojitet përpunim plotësues i lëndës, mundet
shkresat për lëndën t'ia kthejë Komisionit në përpunim
plotësues, me udhëzime dhe kahe që është i obliguar
raportin e lëndës me të gjitha veprimet e realizuara
plotësuese t'i dorëzojë te Këshilli në afat prej 15 ditësh nga
dita e dorëzimit."
Neni 10
Neni 61 ndryshohet si vijon:
"Vendimi nga neni 60 i këtij ligji përpilohet në afat prej
15 ditësh nga dita e miratimit dhe detyrimisht përmban
hyrje, shqiptim, arsyetim dhe këshillë juridike.
Ekzemplar nga vendimi i dorëzohet gjykatësit
përkatësisht kryetarit të gjykatës, parashtruesit të kërkesës
dhe kryetarit të gjykatës në të cilën gjykatësi e ushtron
funksionin përkatësisht kryetarit të gjykatës më të lartë të
drejtpërdrejtë.
Dorëzimi kryhet në pajtim me nenin 56-a të këtij ligji."
Neni 11
Nenet 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88 ,89, 90, 91, 92, 93,
94 dhe 95 shlyhen.
Neni 12
Nenin 96 ndryshohet si vijon:
"Kundër vendimit të Këshillit, gjykatësi ose kryetari i
gjykatës ka të drejtë ankese, te Gjykata Supreme e
Republikës së Maqedonisë, në afat prej tetë ditësh nga dita
e pranimit të vendimit.
Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë më së
voni në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit vendos për
ankesë, në mënyrë që vendimin e Këshillit mund ta
vërtetojë ose ndryshojë.
Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së
Maqedonisë mund të marrë pjesë në debat pa të drejtë të
vendimmarrjes.
Nëse parashtruesi i kërkesës për përcaktim të
përgjegjësisë të gjykatësit ose kryetarit të gjykatës është
gjykatës i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë
i njëjti përjashtohet nga vendimmarrja."
Neni 13
Në nenin 134 në paragrafin 4 fjalët: "prej tri ditësh"
zëvendësohen me fjalët: "24 orësh".
Neni 14
Në nenin 135 në paragrafin 1 pas fjalës "Maqedonisë"
shtohen falët: "më së voni deri më 30 prill të vitit rrjedhës
për vitin paraprak".
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3891.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3)
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 28.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на
минерални суровини се доделуваат во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:
- локалитет „Црвени Брегови“, Општина Неготино
за минерална суровина - песок и чакал,
- локалитет „Дризла“, Општина Студеничани за минерална суровина – кварцен песок,
- локалитет „с.Ново Село“, Општина Штип за минерална суровина – габро и
- локалитет „Рафче“, Општина Сарај за минерална
суровина – травертин.
Концесиите за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
Концесиите за детални геолошки истражувања ќе
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
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Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот
за економија формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4814/1
Претседател на Владата
28 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3892.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа одлука на Општина Крушево и престанува
користењето на недвижна ствар – зграда бр.1, влез 1,
КО Крушево, КП бр.4270, запишана во Имотен лист
бр.1833 сопственост на Република Македонија, и тоа:
- кат 1, со површина од 164м2;
- кат МА, со површина од 182м2;
- кат ПР, со површина од 1227м2;
- кат ПР, со површина од 7м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-6879/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3893.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ
ОБЈЕКТ ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА „БОГОСЛОВЕЦ“
НА ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ,
Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 1 ламела 4/2 П.фах 907 1000 Скопје со матичен бр. 6882609
и даночен бр. 4080013538130 му се дава овластување
за изградба на ветерна електрана „Богословец“.
Член 2
Енергетскиот објект - ветерна електрана „Богословец“ (во понатамошниот текст: енергетски објект) ќе
биде наменет за производство на електрична енергија.
Планирана вкупна инсталирана моќност е 36 МW. Со
проектот инвеститорот предвидува изградба на 10 ветерници-ветерни електрани на кој што ќе се постават
турбини со моќност од 3,6 MW.
Локацијата предвидена за проектот опфаќа дел од
територијата на општина Свети Николе и општина
Штип. Енергетскиот објект ќе се гради во:
1. КО Богословец КП 206 дел, КП 87 дел, КП 203
дел, КП 219/1 дел, КП 197/1 дел, КП 155 дел, КП 173
дел, КП 198/1 дел, КП 153/1 дел, КП 145 дел, КП 150
дел, КП 154 дел, КП 168 дел, КП 132/1 дел, КП 9 дел,
КП 12 дел, КП 5 дел, КП 6 дел, КП 7 дел, КП 45 дел,
КП 36 дел, КП 33 дел, КП 19 дел, КП 18 дел, КП 10
дел, КП 3 дел, КП 2 дел, КП 1 дел;
2. КО Доброшани КП 63 дел;
3. КО Амзабегово вон г.р. КП 2265 дел, КП 2267
дел, КП 2274 дел, КП 2264 дел, КП 2263 дел, КП 2261
дел, КП 2262 дел, КП 2408/1 дел, КП 2208 дел, КП
2257 дел, КП 2259 дел, КП 2260 дел, КП 647 дел, КП
649 дел, КП 667 дел, КП 666 дел, КП 669 дел, КП 670
дел, КП 671 дел, КП 672 дел, КП 673 дел, КП 2407/1
дел, КП 624/29 дел, КП 624/11 дел, КП 624/27 дел, КП
624/8 дел, КП 624/9 дел, КП 624/40 дел, КП 624/7 дел,
КП 624/3 дел, КП 690 дел, КП 691 дел, КП 692 дел, КП
2405 дел, КП 689 дел, КП 686 дел, КП 685 дел, КП
694/1 дел, КП 2406 дел, КП 695/1 дел, КП 2397/1 дел,
КП514/1 дел, КП 514/6 дел, КП 514/4 дел, КП 515/1
дел, КП 516/1 дел, КП 565 дел, КП 561 дел, КП 562 дел,
КП 563 дел, КП 564 дел, КП 2396/1 дел, КП 549 дел,
КП 550 дел, КП 551 дел, КП 552 дел, КП 545 дел, КП
539 дел, КП 540 дел, КП 542 дел, КП 541 дел, КП 535
дел, КП 2417/1 дел, КП 424 дел;
4. КО Кадрифаково КП 500 дел и
5. КО Ерџелија вон г.р. КП 1810 дел, КП 1809 дел,
КП 1808 дел, КП 1807/1 дел, КП 1807/2 дел, во вкупна
површина од 600.123 м2.

Стр. 12 - Бр. 197

За локалитетот на кој треба да се гради енергетскиот објект е изработен проект за инфраструктура за ветерен парк, пристапен пат, далекувод и трафостаница
Богословец, Општина Свети Николе и Општина Штип,
тех.бр. 172/16 од јануари 2017 година изработен од
Друштвото за производство, услуги и промет БИЛД
ДООЕЛ експорт импорт Скопје, а одобрен со потврда
за заверка бр.71-585/7 од 22.5.2017 година од Министерството за транспорт и врски.
Сопственик на локацијата е Република Македонија.
За потенцијалот на ветерот се извршени мерења во
периодот од 24 месеци (јуни 2015-мај 2017 година),
при што просечен ветер измерен на поставениот столб
од 90 метри е 6,18 метри во секунда за овој период.
Член 3
По престанување со работа, турбините на енергетскиот објект треба да се ревитализираат за да се продолжи оперативниот животен век на енергетскиот објект.
Старите ветро турбини (кулата на секој ветро агрегат плус перките) може да бидат искористени со новата
технологија и истите да бидат обновени за да даваат
поефикасно производство, или може по животниот век
од 25 години старите ветро турбини да бидат транспортирани во предели од светот каде што технологијата со
ветро паркови сеуште не е развиена, или може старите
ветро турбини да бидат дислоцирани од самиот ветро
парк и да завршат во отпад за старо железо и истите да
бидат рециклирани.
При отстранување на старата опрема заштитата на
животната средина ќе биде од прв приоритет.
Член 4
При употребата на енергетскиот објект истиот треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:
Местото на приклучок на ВЕЦ Богословец на преносна мрежа на барателот ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ,
Скопје, е утврдено со Решение за согласност за приклучување на ВЕЦ Богословец на преносна мрежа
Бр.02-2599 од 8.5.2017 година издадено од АД
МЕПСО. Истото е дефинирано и во Студијата за приклучување на ВЕЦ Богословец на преносна мрежа
(бр.02-2330 од 25.4.2017 година) со пресекување на постојниот 110 kV ДВ ТC Овче Поле-ТC Штип 1.
Член 5
Енергетскиот објект при работењето треба да ги исполнува условите за заштита на животната средина согласно Решение бр.УП1-11/4-657/2016 од 30.12.2016 година со кое се дава Согласност на барањето за спроведување на проектот Изградба на Парк на Ветерни електрани Богословец на територијата на општина Свети Николе и општина Штип, за потребите на инвеститорот
ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ од Скопје издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање.
Член 6
Енергетскиот објект при употребата треба да има
висок степен на флексибилност во поглед на различни
работни режими, како и координација со АД МЕПСО
како регулатор на напонската мрежа.
Член 7
Овластувањето за изградба на енергетскиот објект е
со важност од три години од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.
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Член 8
Оваа одлука престанува да важи доколку носителот
на овластувањето:
- не обезбеди одобрение за градење на објектот во
рокот определен во членот 7 од оваа одлука и
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Македонија.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6987/1
Претседател на Владата
28 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3894.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на
движната ствар – моторно возило, и тоа:
Вид: патничко
Марка: РЕНО
Тип: CLIO 1,5 CDI DIZEL
Број на шасија: VF1BB07CF26737178
Број на мотор: D221343
Сила на мотор: 48 kW
Работна зафатнина на моторот: 1461 cm3
Регистарска ознака: SK – 874 MC
Година на производство: 2002
Боја на каросерија: Сина/91.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест, на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7525/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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3895.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за
потребите на Средното училиште на град Скопје „Сарај“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7645/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 197
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3896.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето
на движните ствари, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје, а за
потребите на Средното училиште на град Скопје „Цветан Димов“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7646/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

29 декември 2017
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3897.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАД СКОПЈЕ

Стр. 16 - Бр. 197
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Бр. 44-7649/1
26 декемри 2017 година
Скопје

Бр. 197 - Стр. 17

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 18 - Бр. 197
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3898.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАД СКОПЈЕ

29 декември 2017
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Бр. 44-7651/1
26 декемри 2017 година
Скопје

29 декември 2017

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

29 декември 2017
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3899.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГРАД СКОПЈЕ

Стр. 22 - Бр. 197
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Бр. 44-7713/1
26 декемри 2017 година
Скопје

Бр. 197 - Стр. 23

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Стр. 24 - Бр. 197

29 декември 2017

3900.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16 ) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на ден 26.12.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 416484/1 ОД 22.8.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ
РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА 1“
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6484/1 од 22.8.2012 година на
риболовниот ревир „Брегалница 1“, склучен помеѓу
Владата на Република Македонија како Концедент и
ЗСР „Абланица“ – Берово, како Концесионер, поради
тоа што концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, Годишниот план и член
4 од Договорот за давање концесија на риби за организирање рекреативен риболов бр. 41-6484/1 од 22.8.2012
година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8104/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3901.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16 ) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на ден 26.12.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 416485/1 ОД 22.8.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА
ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“
Член 1
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот
за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6485/1 од 22.8.2012 година на

рекреативната зона „Акумулација Ратево“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЗСР „Абланица“ – Берово, како Концесионер,
поради тоа што концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, Годишниот
план и член 4 од Договорот за давање на концесија на
риби за организирање на рекреативен риболов бр. 416485/1 од 22.8.2012 година.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8105/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3902.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.12.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА MИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за електронски комуникации му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило со
следните карактеристики:
Вид: патничко моторно возило
Марка: Peugeot
Тип: 307 1.6 HDI
Регистарски број/ознака: SK-742-РC
Број на моторот: 9HY/10JB570002677
Број на шасија: VF33E9HYB84443680
Форма на каросерија: КАРАВАН
Година на производство: 2005 година
Работна зафатнина на моторот: 1560 cм3
Сила на моторот: 80 kw
Боја на каросерија: 91 СИНА.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Министерството за
информатичко општество и администрација.
Член 3
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат
правата и обврските на движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-8304/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3903.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КОНОП ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
МЕДИЦАЛ 420 УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО БИТОЛА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на коноп за медицински цели на Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИЦАЛ 420 увоз-извоз ДОО Битола, бр. 19771/3 од 14.12.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-8327/1
Претседател на Владата
28 декември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3904.
Врз основа на член 18, став 4 од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија“
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 28.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС
НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА
ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2018 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ
на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар кои
во името на Република Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2018 година.
2. Максималниот износ на ново задолжување преку
издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2018 година ќе изнесува
5.454.000.000,00 (пет милијарди четиристотинипедесетичетири милиони) денари.
3. Издавањето на државните хартии од вредност се
врши согласно Календарот за планираните емисии на
државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1-ви јануари 2018 година.
Бр. 44-8825/1
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3905.
Врз основа на член 71, став 4, член 74, став 2 и член
77 став 6 од Законот за персоналниот данок на доход
(„Службен весник на Република Македонија“ број
80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02,
44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08,
20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14,
116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСMEТКА И УПЛАТА НА
АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК
НА ДОХОД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ
НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ПРЕСМЕТКА ЗА ПРИХОД
И ДАНОК
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на
пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот
данок на доход, формата и содржината и начинот на
доставување и одобрување на електронската пресметка
за приход и данок на обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз
основа на Законот за персоналниот данок на доход (во
понатамошниот текст: Законот), обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот 76 од Законот.
Член 2
Обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување со персонален данок
на доход врз основа на Законот, пресметката на аконтацијата на персоналниот данок на доход ја врши за секој
остварен приход со поднесување на електронска
пресметка.
Член 3
Обврзникот-нерезидент, пресметката на аконтацијата на персоналниот данок на доход ја врши за секој
остварен приход за кој не е предвидено плаќање на
аконтацијата на персоналниот данок на доход по одбивка, со поднесување на електронска пресметка.
Член 4
Исплатувачот од членот 76 од Законот, пресметката
на аконтација на персоналниот данок на доход ја врши
пред исплатата на приходите на кои аконтацијата на
персоналниот данок на доход се плаќа по одбивка и за
секое физичко лице на кое врши исплата на приход, преку поднесување на електронска пресметка за бруто приходот, одбитоците, пресметаната аконтација на персонален данок на доход по одбивка и нето-приходот.
По исклучок од ставот 1 на овој член, исплатувачот
на добивки од посебните игри на среќа, пресметката на
аконтација на персоналниот данок на доход ја врши по
извршената исплата на приходот, за секое физичко лице на кое е извршена исплата на добивка од посебни
игри на среќа во претходниот ден.
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По исклучок од ставот 1 на овој член, исплатувачот
на плата, надоместок на плата и исплата по основ на
деловна успешност на работодавачот, пресметката на
аконтацијата на персоналниот данок на доход ја врши
согласно Правилникот за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.
Член 5
Електронската пресметка за приход и данок „еППД“ која ја поднесува обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување
врз основа на Законот, обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот 76 од Законот ги содржи следните
елементи:
1. Пресметка (пријава) за персонален данок на доход,
2. Податоци за подносител (обврзник за пресметка
на аконтацијата на персоналниот данок на доход),
3. Тип на пресметка и
4. Табела за обврзници.
Член 6
Во пресметката (пријава) за персонален данок на
доход се наведуваат: тековен датум (датум на поднесување) и идентификатор на пресметката (број и фолио
број). Податоците не се пополнуваат, туку се генерираат автоматски од системот. Во пресметката се внесува
и периодот од датум до датум.
Член 7
Во податоци за подносител (обврзник за пресметка
на аконтацијата на персоналниот данок на доход) се
наведуваат: ЕДБ/ЕМБГ, назив и податоци за контакт.
Член 8
Во тип на пресметка се означува: прва пресметка,
исправка на пресметка или сторно на пресметка и можност за избор на број на претходна пресметка во случај
кога се врши исправка или сторно на претходна
пресметка.
Член 9
Во табела за обврзници се наведуваат податоци за
секое физичко лице кое остварува приходи, и тоа:
ЕМБГ, име, презиме, општина, начин на исплата (на
трансакциска сметка или друг начин), трансакциска
сметка, вид на приход и подвид на приход, забелешка
на исплатувачот, износ на бруто приход и датум на исплата, а автоматски се пресметуваат: даночна основа,
износ на одбитоци, персонален данок на доход и износ
на нето приход.
Кај податоците за вид на приход и подвид на приход се наведуваат и дополнителни податоци битни за
утврдување на аконтацијата на персоналниот данок на
доход, и тоа:
1. За личните примања од дипломатски, односно
конзуларни претставништва на странски држави, кај
претставници и службеници на такви претставништва
кои уживаат дипломатски имунитет и за кои даночниот
обврзник сам го утврдува и уплатува данокот:
- месец и година за кој се однесува платата,
- ЕДБ на исплатувачот,
- назив на исплатувачот и
- датум на исплата на нето плата од исплатувачот.
2. За приходите од имот и имотни права остварени
од издавање под закуп или подзакуп на физички лица:
- означување на прва пријава, замена на пријава,
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- означување на правниот основ – закуп или подзакуп, податоци за договорот за закуп/подзакуп (број и
датум) и времетраење на закупот/подзакупот,
- означување на:
- приходи од имот и имотни права, освен од издавање на опремени станбени и деловни простории,
- приходи од издавање на опремени станбени и деловни простории,
- приходи од имот и имотни права со признавање на
стварните трошоци само ако подносител е физичко
лице,
- податоци за закупецот – означување со избор од
домашно или странско лице, ЕМБГ/ЕДБ, име и презиме, број на пасош и датум и земја на издавање (опционално), адресни податоци,
- податоци за сопственикот на имот (во случај на
подзакуп) - означување со избор од физичко или правно лице, домашно или странско лице, ЕМБГ/ЕДБ, име
и презиме, број на пасош и датум и земја на издавање,
адресни податоци,
- податоци за имотот/имотното право – вид на
имот/имотно право, адресни податоци, површина, класа и култура за недвижен имот, марка и тип, година на
производство, зафатнина и носивост за подвижен имот
и
- назив, број и датум на документ за стекнување на
имотното право и
- податоци за приходите – вкупен износ на остварена закупнина за еден месец, вредност за сите давања и
услуги на кои се обврзал закупецот како надомест за
закуп, платена закупнина на закуподавачот.
3. За капиталната добивка/загуба од продажба на
хартии од вредност:
- вид на хартијата од вредност,
- назив и седиште на издавачот на хартијата од
вредност,
- место на продажба,
- податоци за продажбата – датум на продажба, број
на продадени хартии од вредност, единечна продажна
цена, вкупна продажна цена и
- податоци за набавката – датум на набавка, единечна цена, број на набавени хартии од вредност кои се
предмет на продажба, вкупна набавна цена.
4. За капиталната добивка од продажба на учество
(удел) во капитал:
- правно лице од кое се продава учеството (уделот)
од капитал – ЕДБ, назив, адреса на седиште,
- големина на учество (удел),
- податоци за продажба на учеството (уделот) во капиталот – број на договор, датум на продажба, продажна цена и
- податоци за набавка на учеството (уделот) / вложувањето на средствата – датум на набавка / извршено
вложување, набавна цена / износ на вложување;
5. За капиталната добивка од продажба на недвижен имот:
- означување на вид на имотот – имот во кој обврзникот живеел најмалку една година пред продажбата и
истиот го продава во период до три години од денот на
стекнувањето или имот во кој обврзникот не живеел
најмалку една година пред продажбата и истиот го
продава пред истекот на пет години од денот на стекнувањето,
- адресни / катастарски податоци,
- податоци за продажба на недвижен имот – број на
договор, датум на продажба, продажна цена и
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- податоци за набавка на недвижниот имот – датум
на набавка, набавна (куповна цена), платен данок на
промет на недвижности, датум на извршено инвестиционо вложување и вредност на инвестицијата – за секое вложување и вкупна вредност на инвестицијата.
6. За приходите остварени од странство:
- земја во која е резидент исплатувачот на приходот,
- износ на примениот приходот во странска валута,
- валута во која е исплатен приходот,
- датум на исплата на приходот,
- износ на приходот во денари,
- износ на платен данок во странство во странска
валута,
- валута во која е платен данокот во странство,
- датум на уплата на данокот во странство и
- износ на платен данок во странство во денари.
7. За сите видови приходи при исплата на нерезидент, односно приходи на нерезидент остварени во Република Македонија:
- земја во која е резидент примателот на приходот и
- број и датум на документ издаден од органот за
јавни приходи за одобрување на даночно олеснување
или ослободување согласно со Договорите за одбегнување на двојно оданочување и ослободување.
Член 10
Обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот, обврзникот-нерезидент и исплатувачот од членот
76 од Законот, за целите на пополнување и доставување на елекронската пресметка „е-ППД“ се регистрира
на системот „е-Персонален данок“ на органот за јавни
приходи.
Обврзникот и исплатувачот од ставот 1 на овој член
ја пополнува и доставува електронската пресметка „еППД“ преку електронскиот систем „е-Персонален данок“ со внесување на податоците во форма за пополнување, со вчитување на претходно подготвена xml датотека или директно преку веб-сервис.
По приемот и обработката на електронската
пресметка „е-ППД“, органот за јавни приходи преку
електронскиот систем „е-Персонален данок“, доставува
до обврзникот и исплатувачот од ставот 1 на овој член
Рекапитулација за утврдување на аконтација на персоналниот данок на доход со статус на одобрување. Кон
Рекапитулацијата се приложува и налог за плаќање
ПП53 пропишан со Упатството за формата и содржината на платните инструментите за вршење на платниот промет во земјата.
Член 11
Рекапитулацијата за утврдување на аконтација на
персоналниот данок на доход содржи спецификација
на пресметаниот бруто износ на приходот, одбитоците,
аконтацијата на персоналниот данок на доход, нето износот на остварениот приход и број на лица.
Член 12
Доколку податоците во електронската пресметка
„е-ППД“ не се точни, органот за јавни приходи го известува обврзникот кој во текот на годината остварува
приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот, обврзникот-нерезидент и исплатувачот од чле-
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нот 76 од Законот, со доставување на Рекапитулација
за утврдување на аконтација на персоналниот данок на
доход со статус „Одбиена“ во која стојат информации
и опис на грешките.
Член 13
Доколку податоците во електронската пресметка „еППД“ на исплатувачот од членот 76 од Законот се
точни, одобрувањето на точните податоци се врши со
доделување на Фолио број на пресметката, при што се
издава Рекапитулација за утврдување на аконтација на
персоналниот данок на доход со статус „Одобрена“ и
збирен налог за едновремено плаќање на персонален данок на доход и исплата на нето приход. Истовремено, по
електронски пат до носителите на платен промет се доставуваат поединечни налози за едновремено плаќање на
персонален данок на доход и исплата на нето-приход.
Плаќањето на персоналниот данок на доход и исплатата на нето приходот кај носителот на платниот
промет се врши на образецот ПП53.
Доколку исплатувачот од ставот 1 на овој член не
изврши исплата на приходот и плаќање на аконтацијата на персоналниот данок на доход во рок од 30 дена
од одобрувањето на електронската пресметка „е-ППД“,
електронската пресметка се отфрла од страна на органот за јавни приходи, а збирните налози за едновремено плаќање на персонален данок на доход и за исплата
на нето приход се поништуваат.
Член 14
Одобрувањето на точните податоци од електронската пресметка „е-ППД“ на обврзникот кој во текот на
годината остварува приход кој подлежи на оданочување врз основа на Законот и обврзникот-нерезидент се
врши по претходна проверка на податоците за остварениот приход и други податоци битни за утврдување на
аконтацијата на персоналниот данок на доход.
По одобрување на пресметката на обврзникот од
ставот 1 на овој член, се доделува Фолио број и се издава Рекапитулација за утврдување на аконтација на
персоналниот данок на доход со статус „Одобрена“ и
налог за плаќање на персонален данок на доход, односно налози за плаќање на месечни аконтации на персонален данок на доход.
Плаќањето на персоналниот данок на доход кај носителот на платниот промет се врши на образец ПП53.
Доколку органот за јавни приходи по извршена проверка на податоците за остварениот приход и други податоци битни за утврдување на аконтацијата на персоналниот данок на доход не ја одобри пресметката поднесена од обврзникот од ставот 1 на овој член, изготвува
електронска пресметка за аконтацијата на персоналниот
данок на доход, решение за утврдување на аконтација на
персоналниот данок на доход и налог за плаќање на персонален данок на доход, односно налози за плаќање на
месечни аконтации на персонален данок на доход.
Член 15
Исплатувачот од членот 76 од Законот, како и обврзникот кој во текот на годината остварува приход кој
подлежи на оданочување со персонален данок на доход
врз основа на Законот и обврзникот-нерезидент (со исклучок на остварените приходи од имот и имотни
права, капитални добивки и приходи остварени од
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странство), кој во електронската пресметка по која е
извршено плаќање на аконтација на персоналниот данок на доход пополнил неточни податоци за видот на
приходот или одбитоците или други податоци, поднесува исправка на електронската пресметка со наведување на бројот на пресметката која ја исправа.
Во исправката на електронската пресметка исплатувачот и обврзникот од ставот 1 на овој член не
може да врши исправка на износот на исплатениот
нето-приход.
Доколку исплатувачот и обврзникот од ставот 1 на
овој член во исправката на електронската пресметка
изврши промена на видот на исплатениот приход и тоа
предизвика погрешно платена аконтација на персоналниот данок на доход, се издава налог за пренасочување
на погрешно платениот данок.
Доколку исплатувачот и обврзникот од ставот 1 на
овој член со исправка на електронската пресметка изврши промена на одбитоците кои ја намалуваат даночната основа и тоа предизвика повеќе платена аконтација на персоналниот данок на доход, износот на повеќе
платен данок се прикажува во Рекапитулацијата за утврдување на аконтација на персоналниот данок на доход.
Доколку за остварените приходи од имот и имотни права, настанала промена на податоците кои влијаат на утврдувањето на месечните аконтации на
персоналниот данок на доход, обврзникот од ставот
1 на овој член поднесува електронска пријава за промена. Доколку претходно пресметаните месечни
аконтации на персоналниот данок на доход се платени и промената предизвика повеќе платена аконтација на персоналниот данок на доход, износот на повеќе платен данок се прикажува во Рекапитулацијата
за утврдување на аконтација на персоналниот данок
на доход.

29 декември 2017

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ПО
ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА, ОДНОСНО ФИСКАЛНА АПАРАТУРА И ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ
ЗА УПРАВУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување.
Член 2
Барањето за издавање на одобрение за намалување
на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална
апаратура и интегриран автоматски систем за управување, се поднесува на образец „ПДД-02” изготвен на
хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за форма-

Член 16
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018
година.

та и содржината на образецот на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување
на систем на опрема за регистрирање на готовински
плаќања („Службен весник на Република Македонија“
бр. 66/16).

Бр. 20-7920/2
29 декември 2017 година
Министер за финансии,
Скопје
д-р Драган Тевдовски, с.р.
__________
3906.
Врз основа на член 30-к, став 9 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01,
50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07,
159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13,
13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), министерот за финансии донесе

Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018
година.
Бр. 20-7921/2
29 декември 2017 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Драган Тевдовски, с.р.

29 декември 2017
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3907.
Врз основа на член 31, став 7 од Законот за персоналниот данок (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08, 20/09,
139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17) министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРОДАЖНИ МЕСТА
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места
на зелените пазари.
Член 2
Извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари се поднесува на образец „ПДД/И-ЗП”
изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на извештајот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и
содржината на образецот на годишниот извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12 и 201/14).
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,
а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 20-7922/1
29 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
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3908.
Врз основа на член 31, став 9 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република
Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07, 159/08,
20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13, 13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПАУШАЛНО ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛЕН
ДАНОК НА ДОХОД
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален
данок на доход.
Член 2
Барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход се поднесува на образец „ПДД-П“ изготвен
на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата
и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/16).
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“,
а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.
Бр. 20-7923/1
29 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

29 декември 2017
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3909.
Врз основа на член 17, став 3 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11,
11/12, 59/12, 166/12, 170/13 и 153/15), министерот за
финансии донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
1. Во Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во
земјата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 161/07, 56/08, 114/08, 149/08, 165/08, 95/09, 18/11 и
77/12), во делот II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, во точка 8, во потточката 8.8.
зборовите „НА ПЛАТА“ се бришат.
Во потточка 8.7 Елементи на инструментот Налог
за јавни приходи (образец ПП 50), во Содржина на елементите и нивно пополнување, во точката 5 се додаваат две нови реченици кои гласат „Во случај кога се
врши уплата на: данок на добивка на уплатните сметки
за јавни приходи: 840-01013 - данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници-корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, единици на локална самоуправа и
фондови/ 840-01029- месечни аконтации на данок на
добивка за даночни обрзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, единици на локална самоуправа и фондови/ 84001034 - данок на добивка утврден при престанување на
условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници - корисници и единки
корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, единици на локална самоуправа и фондови/
840-01060- данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници-трговски друштва, јавни
претпријатија и други правни лица/ 840-01076 - месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници- трговски друштва, јавни претпријатија и други
правни лица/ 840-01081 - данок на добивка утврден при
престанување на условите за користење на даночни
олеснувања и ослободувања за даночни обврзници- трговски друштва, јавни претпријатија и други правни
лица/ 840-01097- задржан данок на приход платен на
странски правни лица/ 840-01151 - годишен данок на
вкупен приход/ 840-01193- камата за ненавремено плаќање на данок на добивка и 840-01648 - данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката;
персонален данок на доход на уплатните сметки за јавни приходи: 840-01471 - данок на доход на приходи од
самостојна дејност освен од занаетчиска дејност/ 84001536 - данок на доход на физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност/ 840-14193 - данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни
приходи за даночни обврзници граѓани и 840-01396 данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи; данок на додадена вредност на уплатната сметка за јавни приходи: 840-02687 - данок на додадена вредност при промет во земјата; јавните приходи
кои ги открива Управата за јавни приходи во постапка
за инспекциски надзор на уплатните сметки: 840-02762
- утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци и 840-02778 - камата за ненавремено плаќање на
утврдени непресметани и неправилно пресметани да-
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ноци, во првите 17 полиња се впишува нумерички податок за почетниот и крајниот датум на даночниот период во формат ддммгггг-ддммгггг.
Во случај кога во постапка на присилна наплата која ја спроведува Управата за јавни приходи се врши уплата на персонален данок на доход на уплатните
сметки: 840-01242 - данок на плати на вработени лица
кај корисниците и единките корисници на средства од
Буџетот на Република Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон/ 840-01258 - данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките
корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот
Скопје и фондовите основани со закон/ 840-01263 - данок на плати на вработени лица во трговски друштва,
јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и
физички лица што вршат дејност, кои не се корисници
и единки корисници на Буџетот/ 840-01284 - данок на
други лични примања на вработени лица во трговски
друштва, јавни претпијатија, кај трговци и кај други
правни и физички лица што вршат дејност, кои не се
корисници и единки корисници на Буџетот/ 840-01307
- данок на плати остварени во странство/ 840-01328 данок на други лични примања остварени во странство/
840-01349 - данок на други лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор на трговски друштва, членови на Македонската академија на науките и уметностите, судии поротници, вешти лица и сл.;/ 840-01403данок на примања остварени по основ на договор за
дело/ 840-01221 - данок на пензии/ 840-01653 - данок
на пензиски надоместок по основ на доброволно пензиско осигурување/ 840-01606- данок на доход кој го
остварува физичко лице кое не е резидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Република Македонија/ 840-01312- данок на доход на
земјоделска дејност утврден според катастарски приход/ 840-01333 - данок на доход на земјоделска дејност
утврден според вистински доход/ 840-01632- данок на
доход на приходи од земјоделска дејност што се плаќа
по одбивка/ 840-01515- данок на доход на приходи од
занаетчиска дејност според паушално утврдениот нето
приход/ 840-01578 - данок на доход на приходи од самостојна дејност според паушално утврдениот нето
приход за даночните обврзници кои не се корисници на
продажни места на зелените пазари/ 840-01375 - данок
на доход на приходи од имот и имотни права, по одбивка/ 840-01380 - данок на доход на приходи од имот
и имотни права, по решение на органот за јавни приходи/ 840-01450- данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост/ 84001424- данок на доход на приходи од капитал од камата/ 840-01466- данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката/ 840-01520- данок на доход на приходи од капитални добивки-од продажба на хартии од вредност/
840-01541- данок на доход на приходи од капитални
добивки од продажба на недвижности/ 840-01557- данок на доход на приходи од капитални добивки од
учество во капиталот/ 840-01419- данок на доход на
приходи од добивки од игри на среќа и други наградни
игри/ 840-01583- данок на доход на други видови на
приходи/ 840-01354 - камата за ненавремено плаќање
на персонален данок на доход и 840-01599 - камата за
ненавремено плаќање на персонален данок на доход од
занаетчиска дејност, во првите 22 полиња се впишува
фолио бројот генериран од Управата за јавни приходи.
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Потточката 8.8 се менува и гласи:
„Елементи на инструментот ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА
ПЛАЌАЊЕ (на товар на сметката на еден налогодавач,
а во полза на повеќе примачи (Образец ПП 53)
Налогодавач:
1. Назив и седиште на налогодавач
2.Даночен број или единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
3.Трансакциска сметка на налогодавач
4. Банка на налогодавачот
5. Вкупен износ
6.Вкупен број на налози
7. Датум на валута
8.Место на поднесување
9. Датум на поднесување
10. Потпис
11. Повикување на број – задолжување
Примач
12. Назив и седиште на примачот
13. Трансакциска сметка на примачот
14. Банка на примачот
15. Износ
16. Цел на дознака – фолио број
17. Повик на број - одобрување (доколку се плаќаат
придонеси или данок „уплатна сметка“ „приходна шифра“„програма„)
18. Шифра
19. Начин
Содржина на елементите и нивно пополнување:
1. Елементот „назив и седиште на налогодавачот“
(назив и седиште на правното или физичкото лице-налогодавач) го означува називот и седиштето на правното лице, на начин како што е заведен во Централниот
регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот
за идентификација (лична карта или пасош) издаден од
надлежен орган.
2. Во елементот „даночен број или единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), се впишува податок од
13 нумерички знаци кои претставуваат нумеричка
идентификација на налогодавачот-даночен обврзник
или даночен платец, или нумеричка идентификација на
друго лице, во случај кога налогодавачот врши плаќање на јавна давачка во име и за сметка на тоа лице. За
даночните обврзници, односно платци-правни лица,
идентификатор е Единствениот даночен број доделен
од Управата за јавни приходи, а за даночните обврзници – физички лица, идентификатор е Единствениот матичен број на граѓанинот, кој претставува негов даночен број.
3. Елементот „трансакциска сметка на налогодавачот“, претставува податок кои го означуваат бројот на
трансакциската сметка на налогодавачот на чиј товар
се врши плаќањето и истиот го пополнува учесникот.
4. Во елементот „банка на налогодавачот“, се впишува називот на банката каде се наоѓа трансакциската
сметка на налогодавачот, односно банката каде што истиот го поднесува инструментот заради извршување на
платната трансакција. Овој елемент служи за дополнителна информација за бројот на сметката на налогодавачот, а го пополнува учесникот-налогодавач.
5. Елементот „вкупен износ“ претставува вкупен
износ на поединечни налози во збирниот налог (при
впишуивањето на износот на хартија пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за износ), се ставаат две звездички
(**), со што би се минимизирала злоупотреба. Износот
претставува нумерички податок изразен во македонски

29 декември 2017

денари најмногу до 10 цифри, кој го пополнува Управата за јавни приходи После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што
полето со запирка дените ги издвојува од денарите).
6. Елементот „вкупен број на налози“ претставува
вкупен број на поединечни налози во збирниот налог.
7. Елементот „датум на валута“, е податок кој го пополнува учесникот со што се означува календарски датумот кога од неговата трансакциска сметка треба да се
симнат средствата за да се изврши плаќањето, односно
да се реализира трансакцијата.
8. Елементот „место на поднесување„ укажува на
местото каде е поднесен налогот за плаќање.
9. Елементот „датум на поднесување„ означува календарски кога е предаден инструментот кој го пополнува налогодавачот, а го верифицира носителот.
10. Елементот „потпис„ го пополнува учесникот,
овластено лице кое во правниот промет го претставува
правното лице-налогодавач со што, инструментот станува налог за плаќање т.е. се одобрува извршување на
трансакцијата.
11. Елементот „повик на број – задолжување„ е податок во кој доколку налогодавач е буџетски корисник
задолжително внесува соодветната „сметка на буџетски корисник“, „ расходно конто“ и „програма„ од која
се врши плаќањето, а доколку не е буџетски корисник
по потреба се внесуваат дополнителни податоци за
плаќањето. Овој елемент се повторува повеќе пати (во
зависност од бројот на налозите).
12. Елементот „назив и седиште на примачот“, (назив и седиште на правното или физичкото лице-налогодавач) го означува називот и седиштето на правното
лице, на начин како што е заведен во Централниот регистар, односно името, адресата и седиштето на физичкото лице како што е евидентирано во документот за
идентификација (лична карта или пасош) издаден од
надлежен орган. Овој елемент се повторува повеќе пати (во зависност од бројот на налозите).
13. Елементот „трансакциска сметка на примачот“,
(број на трансакциска сметка на примачот) го означуваат бројот на трансакциската сметка на клиентот во
чија полза се врши плаќањето, односно примачот на
средства. Овој елемент се повторува повеќе пати согласно со бројот на поединечните налози.
14. Елементот „банка на примачот“, е податок кој
служи како дополнително образложение за бројот на
трансакциската сметка на примачот. Овој елемент се
повторува повеќе пати согласно со бројот на налозите.
15. Елементот „износ“ (по поединечен налог), претставува износот кој се однесува по поединечниот налог
изразен во македонски денари (при впишуивањето на
износот на хартија пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња (за
износ), се ставаат две звездички (**), со што би се минимизирала злоупотреба. Износот претставува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу
до 10 цифри, кој го пополнува Управата за јавни приходи После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места) со што полето со запирка
дените ги издвојува од денарите).
16. Во елементот „цел на дознака – фолио број“ на
почетокот од полето (22 места) задолжително се внесува фолио бројот генериран од Управата за јавни приходи, а во продплжение по потреба дополнителна информација за примачот со опис на намената и основата
за плаќање заради која е воспоставен налогот. Овој
елемент се повторува повеќе пати согласно со бројот
на налозите.
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17. Елементот „повикување на број – одобрување“, е
податок во кој доколку се исплатува нето плата по потреба се внесува дополнителна информација за примачот
на нето платата а доколку се плаќаат придонеси или персонален данок, задолжително се внесува соодветната
„уплатна сметка“ „приходна шифра“ и „програма“.
18. Елементот „шифра“ (на плаќањето), е податок
сочинет од три нумерички знака кој се пополнува согласно со основата за плаќање, наведен во Шифрите на
плаќање кај единствените платни инструменти кои се
составен дел на ова упатство, а кој го содржат описот
на намената на дознаката и објаснението за неговата
примена.
19. Елементот "начин" (на плаќање), е нумерички податок кој го пополнува учесникот-уплатувач, односно
налогодавачот и тој укажува дали налогодавачот бара да
се изврши уплатата итно (преку МИПС-системот на
НБРМ), преку системите за одложено порамнување, или
на друг начин. Ако овој податок не е впишан од страна
на налогодавачот, тогаш нема третман на итно плаќање.
Збирниот налог за плаќање на товар на сметката на
еден налогодавач, а во полза на повеќе примачи се состои од:
- електронски налози со збирни податоци на налогодавачот и поединечни податоци за примачите, и
- збирен печатен налог со збирни податоци за налогодавачот и талон од банката за налогодавачот во печатена форма.
Елементи на електронскиот налог:
1. Назив и седиште на налогодавач
2. Даночен број или единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
3.Трансакциска сметка на налогодавач
4.Вкупен износ
5. Вкупен број на налози
6.Повикување на број - задолжување
7. Назив и седиште на примачот
8.Трансакциска сметка на примачот
9. Износ
10. Цел на дознака – фолио број
11. Повикување на број - одобрување
12. Шифра
13. Начин
Формата на електронскиот налог се договара помеѓу генераторот на налозите, Управата за јавни приходи
и носителите на платен промет.
Елементи на талонот во печатена форма:
1. Датум на валута
2. Место на поднесување
Елементи на збирниот печатен налог со збирните
податоци за налогодавачот:
1.Назив и седиште на налогодавач
2. Даночен број или единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
3. Трансакциска сметка на налогодавач
4. Банка на налогодавачот
5. Повикување на број - задолжување
6. Вкупен износ
7. Вкупен број на налози
8. Место на поднесување
9. Датум на поднесување

Бр. 197 - Стр. 39

10. Потпис
11. Фолио број
Збирниот печатен налог со збирни податоци за налогодавачот и заверениот талон од банка се печати во
продолжение на Декларацијата за прием на пресметката за плата, односно Рекапитулацијата за утврдување
на данок на доход од Управата за јавни приходи.
Користење на инструментот: ЗБИРЕН НАЛОГ ЗА
ПЛАЌАЊЕ (на товар на сметката на еден налогодавач,
а во полза на повеќе примачи (Образец ПП 53)
Инструментот Збирен налог за плаќање на товар на
сметката на еден налогодавач, а во полза на повеќе
примачи (образец ПП 53) се користи кога на товар на
една трансакциска сметка на налогодавачот а во полза
на повеќе примачи се плаќаат придонесите од задолжителното социјално осигурување, персонален данок и
нето плата, односно персонален данок и приход што не
е плата.
Банката ги презема електронските податоците за
плаќање на придонесите од задолжително социјално
осигурување, персонален данок и нето плата, односно
персонален данок и приход што не е плата од Управата
за јавни приходи.
Збирниот налогот за плаќање на товар на сметката
на еден налогодавач, а во полза на повеќе примачи, е
правилно пополнет доколку се правилно пополнети сите поединечни налози, односно, неправилно е пополнет
доколку и само еден од индивидуалните налози вклучени во истиот е неправилен.“
2.Во делот III. ЗАЕДНИЧКИ ОБЕЛЕЖЈА НА
ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, во точката 9 потточка
9.1 зборовите „на плата“ се бришат.
3.Во делот IV. ВПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО
ПЛАТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, во точката 20 зборовите „на плата“ се бришат.
4.Во Прилогот: ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ-ОБРАСЦИ (8), во потточката 4.8. Збирен налог за плаќање
на плата на товар на сметката на еден налогодавач, а во
полза на повеќе примачи (образец ПП53), зборовите
„на плата“ се бришат.
5. Во Прилогот „ШИФРИ НА ПЛАЌАЊЕ КАЈ
ЕДИНСТВЕНИТЕ ПЛАТНИ ИНСТРУМЕНТИ“, пред
шифрата 101 се додава нова шифра 100 која гласи:

Во шифрата на плаќање „286“ зборот „тековна“ се
заменува со зборот „трансакциска“.
6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1
февруари 2018 година.
Бр. 13-13156/2
28 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

Стр. 40 - Бр. 197

29 декември 2017

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3910.
Врз основа на член 18, став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за
правда на ден 19.12.2017 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1. На нотарот Сами Летми од Дебар, со службено
седиште за подрачјето на Основниот суд во Дебар му
престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 17.1.2018 година.
Образложение
Со Решение на министерот за правда бр. 08-2222/2 од
1.10.2004 година, врз основа на тринаесеттиот конкурс
лицето Сами Летми е именуван за нотар на подрачјето на
Основниот суд во Дебар. Нотарот Сами Летми од Дебар
роден на 17.1.1954 година, на ден 17.1.2018 година, навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата нотар.
Согласно со наведеното, а врз основа на член 18,
став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16
и 142/16), Министерството за правда одлучи како во
диспозитивот на ова решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-4403/1
19 декември 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Билен Салији, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3911.
Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 137/13,
164/13, 158/14, 15/15, 129/15 и 30/16) министерот за
труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА БРЕМЕНИ РАБОТНИЧКИ,
РАБОТНИЧКИ КОИ НЕОДАМНА СЕ ПОРОДИЛЕ
ИЛИ ДОЈАТ (*)
Член 1
Во Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на бремени работнички, работнички кои неодамна се породиле или дојат („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/11), При*

Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
2014/27/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за измена на Директивите 92/58/EEЗ, 92/85/EEЗ,
94/33/EЗ, 98/24/EЗ на Советот и Директивата 2004/34/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, со цел нивно усогласување со
Регулативата (ЕЗ) бр. 1272/2008 за класификација, означување и
пакување на состојки и смеси,(CELEX бр. 32014L0027)

лозите бр. 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози бр. 1 и
2, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој
правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-7026/6
18 декември 2017 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
Прилог бр. 1

Листата на штетни фактори и работни услови на
кои не треба да бидат изложени бремените работнички, работничките кои неодамна се породиле или
дојат
A. Бремените работнички не треба да бидат изложени на следните штетни фактори/агенси ниту да работат
во следните услови:
1. Штетни фактори/агенси
а) Физички штетни фактори
1. Хипербарична атмосфера (комори под притисок
и подводно нуркање)
б) Биолошки агенси
1. Токсоплазма
2. Рубеола вирус – освен доколку е докажано дека
бремените работнички се заштитени на соодветен начин преку комплетна имунизација.
в) Хемиски агенси
1. Олово и соединенија на олово, доколку тие можат да бидат апсорбирани во човечкиот организам.
2. Супстанции и смеси кои ги исполнуваат критериумите за класификација според Регулативата (ЕЗ) бр.
1272/2008 на Европскиот парламент и на Советот во
една или повеќе од следните класи на опасности и категории на опасности со една или повеќе од следниве
опасности:
- репродуктивна токсичност (H360D, H361d)
2. Работни услови
а) Подземни рударски работи
3. Организација на работа
а) работа ноќе
б) прекувремена работа
Б. Работничките што дојат не смеат да бидат изложени на следните штетни фактори, ниту да работат во
следните услови:
1. Штетни фактори/агенси
a. Хемиски агенси
1. Олово и соединенија на олово, доколку тие можат да бидат апсорбирани во човечкиот организам.
2. Супстанции и смеси кои ги исполнуваат критериумите за класификација според Регулативата (ЕЗ) бр.
1272/2008 на Европскиот парламент и на Советот во
една или повеќе од следните класи на опасности и категории на опасности со една или повеќе од следниве
опасности:
- влијание врз доењето или при доење (H362).
2. Услови за работа
a. Подземна работа во рудник.
3. Организација на работа
a. Работа ноќе
б. Прекувремена работа
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Прилог бр. 2
Листата на штетни фактори/агенси и работни услови
на кои по извршена проценка на ризик не смеат да бидат изложени бремените работнички, работничките
кои неодамна се породиле или дојат
A. Бремените работнички не треба да бидат изложени на штетни фактори/агенси ниту да работат во услови за работа наброени подолу, доколку при проценката
на ризик се утврди дека постои ризик за нивното здравје и бременоста:
1. Физички штетни фактори
а) Нагли движења и неповолна положба на телото
при работа
б) Патување и изложеност на општи вибрации со
ниски фреквенции
в) Вибрации кои се пренесуваат директно на абдоменот
г) Бучава
д) Неповолни микроклиматски услови – екстремно
високи и ниски температури
ѓ) Јонизирачко зрачење
е) Нејонизирачко зрачење со можни ефекти врз
плодот
2. Биолошки агенси класифицирани во категориите
2, 3 и 4 од Директивата 2000/54/ЕЗ доколку е познато
дека таквите агенси или терапевтските мерки кои се
применуваат во случај на заболувања предизвикани со
тие агенси, го загрозуваат здравјето на бремената жена
или плодот, и тоа:
а) Вируси
1. Херпес вируси: цитомегаловирус, херпес симплекс и варичела зостер вирус
2. Б-19 паравирус
3. Вирус на рубеола
4. Енетеровируси: коксаки Б, еховируси и полиовирус
5. ХИВ-1 и ХИВ-2 вируси
6. Лимфоцитен хориоменингитис вирус
7. Вирус на хепатитис Б и хепатитиц Ц
8. Вирус на вакцинија и на големи сипаници
9. Аденовируси
10. Вирус на западен енцефаломиелитис
11. Вирус на венецуелски енцефаломиелитис
б) Бактерии
12. Treponema pallidum
13. Mycobacterium tuberculosis
14. Lysteria monocytogenes
15. Salmonella typhi
в) Протозои
1. Plasmodium spp.
2. Trypanozoma cruzi
3. Хемиски средства
а) Супстанции и смеси кои ги исполнуваат критериумите за класификација според Регулативата (ЕЗ) бр.
1272/2008 на Европскиот парламент и на Советот во
една или повеќе од следните класи на опасности и категории на опасности со една или повеќе од следниве
опасности, сè додека тие сè уште не се појавуваат во
Прилог 1 од овој правилник:
- мутагеност на герминативни клетки, категорија
1А, 1Б или 2 (Н340, Н341),
- канцерогеност категорија 1А, 1Б или 2 (Н350,
Н350i, H351),
- репродуктивна токсичност категорија 1А, 1Б или
2, или дополнителни категории со влијание врз доењето или при доење (H360, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- специфична токсичност за одредени органи (целни органи) при еднократно изложување, категорија 1
или 2 (H370, H371).
б) Хемиски супстанции или смеси од постапките
наведени во точка 4 од овој прилог.
в) Жива и деривати на жива.
г) Антимиотични лекови.
д) Јаглероден моноксид.
ѓ) Опасни хемиски средства кои докажано се апсорбираат преку кожата.
4. Процеси на производство
а) Производство на аурамин.
б) Процес кој подразбира изложување на полицикличен ароматичен јаглероводород присутен во јагленовата прашина, јагленовиот катран и во јагленовата
смола.
в) Процес кој подразбира изложување на прашина,
чад и на аеросоли кои се создаваат при печење или при
електро-рафинирање на бакарно-никелни соединенија.
г) Силни киселински процеси при производство на
изопропилалкохол.
д) Процес кој вклучува изложување на прашина од
тврдо дрво.
ѓ) Процес кој вклучува изложување на формалдехид.
5. Услови за работа
а) Работа под услови на силен стрес и психички напор што може да биде штетно за плодот.
б) Тешка физичка работа.
в) Ракување со товар потежок од 5 кгр.
__________
3912.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13,
38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15,
105/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од
Правилникот за формата, содржината и начинот на
водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на
РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение за деца со посебни потреби ДАМА-ЕЛ Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружението за деца со посебни потреби ДАМАЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски 5”
бр.1, Скопје – Кисела Вода, се впишува во Регистарот
на здруженија од областа на социјалната заштита, што
се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружението за деца со посебни потреби ДАМА-ЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски 5” бр.1, Скопје – Кисела Вода ќе се
изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето
на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-3688/6
4 декември 2017 година
Скопје

Министер,
Мила Царовска, с.р.
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3913.
Врз основа на член 155, став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15,
173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005),
министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение на граѓани за поддршка
на деца без семејна грижа и заштита ФИЦЕ Македонија Скопје, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружението на граѓани за поддршка на деца без
семејна грижа и заштита ФИЦЕ Македонија Скопје, со
седиште на ул. „Борис Трајковски 5“ бр.1, Скопје – Кисела Вода, се впишува во Регистарот на здруженија од
областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружението на граѓани за поддршка на деца без семејна грижа и заштита ФИЦЕ Македонија Скопје, со седиште на ул. “Борис Трајковски
5” бр.1, Скопје – Кисела Вода ќе се изврши најдоцна
пет дена од денот на објавувањето на Решението во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-6238/6
4 декември 2017 година
Министер,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
3914.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15,
173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005),
министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение “Центар за младински
активизам ЦМА-КРИК Скопје”, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружението „Центар за младински активизам
ЦМА-КРИК Скопје“, со седиште на ул. „Караџица“ бр.6,
Скопје – Кисела Вода, се впишува во Регистарот на
здруженија од областа на социјалната заштита, што се
води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружението “Центар за младински активизам ЦМА-КРИК Скопје”, со седиште на ул.
“Караџица” бр.6, Скопје – Кисела Вода ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-6696/5
4 декември 2017 година
Скопје

Министер,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3915.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), 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, 24/11,
55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29
од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009,
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14,
130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“
бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14,
44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) 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, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 28.12.2017 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

до
до

ден/лит
29,603
31,168

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

до

ден/лит
30,425

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

до

ден/лит
30,018

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
22,950

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

до
до

ден/лит
66,50
68,00
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б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС
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до

ден/лит
58,50
ден/лит
47,50

до

ден/кг
28,603

до

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:

конот 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

до
до

ден/лит
0,890
0,890

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

до

ден/лит
0,300

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

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

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.

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
22,083
21,789

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

до

ден/лит
15,121

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

до

ден/лит
6,196

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

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:

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

до
до

ден/лит
0,080
0,080

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

до

ден/лит
0,030

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

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.1.2018 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. 02-2182/1
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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3916.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и 43
од Законот за енергетика енергетика („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16
и 189/16) и член 45 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по Барањето УП1 бр.07-22/13 од
25.09.2017 година на Друштвото за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ
Скопје, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, на седницата одржана на 27.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Лиценцата за вршење на енергетската дејност
трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија на електрична енергија ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр.0722/13 од 03.04.2013 година, изменета со Одлука УП1
бр.07-22/13 од 16.02.2017 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 51/13 и 22/17), во точка 1
зборовите „Бул. Партизански Одреди бр. 15/4, кат 3,
Скопје“ се менуваат со зборовите „ул. 8-ма Ударна
Бригада бр.43/3 Скопје“. Во Прилог 1:
- во точка 1 зборовите „Бул. Партизански Одреди
бр. 15/4, кат 3, Скопје“ се менуваат со зборовите „ул. 8ма Ударна Бригада бр.43/3 Скопје“;
- во точка 5 евидентниот број се менува и гласи:
„ЕЕ - 115.10.1/13, 2/17,2/17“;
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-22/13
27 декември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3917.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и
член 43 од Законот за енергетика енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 44, став 3 и 45 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“
бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето бр. 12-1913/1 од 16.11.2017 година на Друштвото
за производство, трговија и услуги Соларни Македонски Системи ДООЕЛ Валандово, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија, како и постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 27.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Во Лиценца за вршење на енергетската дејност
производство на електрична енергија, на Друштвото за
производство, трговија и услуги Соларни Македонски
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Системи ДООЕЛ Валандово, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со
Одлука УП1 бр.07-209/14 од 1.12.2014 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 179/14), во
Прилог 1 се прават следните измени:
- во точка 5 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:
„ЕЕ - 212.01.1/14, 2/17“;
- во точка 12, став 2 се додава нова алинеја 7 која
гласи:
„доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари“
- во точка 15, став 1, алинеја 1 се брише.
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 07-209/14
27 декември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3918.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 16 и
член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16
и 189/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и
207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-188/17 од 23.11.2017
година на Друштвото за производство, промет, услуги,
консалтинг, маркетинг и издаваштво ШОЕНФУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 27.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, промет, услуги,
консалтинг, маркетинг и издаваштво ШОЕНФУС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со седиште на ул. Востаничка
бр. 23А, Скопје –Кисела Вода, се издава лиценца за
вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала
ФЕЦ „ ШОЕНФУС“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа во Општина Неготино.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности, ќе донесе Одлука за
влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен
технички преглед од надзорен инженер со кој овој
енергетски објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.
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5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-188/17
27 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, промет, услуги, консалтинг, маркетинг и издаваштво ШОЕНФУС ДООЕЛ
увоз - извоз Скопје, со седиште на ул. „Востаничка“ бр.
23А, Скопје - Кисела Вода
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 315.01.1/17
4. Број на деловниот субјект – 7070411
5. Единствен даночен број – 4058015522650
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ШОЕНФУС“ на КП бр. 1086/13, КО Неготино, општина Неготино.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите
за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските Друштво за производство, промет, услуги, консалтинг, маркетинг и издаваштво ШОЕНФУС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со седиште на ул. „Востаничка“ бр. 23А, Скопје –Кисела Вода,
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилата за пазар на електрична енергија и условите определени во лиценцата;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или на отворен пазар, и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. 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 за вршење на енергетска дејност;
- 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, и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. 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 достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај содржи податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
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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;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.
13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. 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 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
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18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна 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.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ
„ШОЕНФУС“;
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2018 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа 35 години.
3. Податоци за опремата:
- Број на фотоволтаични модули 166 x 300 W,
- Тип-поликристални панели HSL 72P 300W,
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 300 Wp,
- Номинален напон 44,9 V
- Струја на модул 8,78А
- Вкупно инсталирана моќност 49,8 kW
4. Податоци за инвертор SMA TTP 12000W;
Номинални податоци максимална моќност 2 x
25kW.
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.840
kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија
9,632 MWh.
__________
3919.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и
дистрибуција на природен гас („Службен весник на
РМ“ бр. 201/16 и 87/17), Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“
бр.19/13), а во врска со Одлуката за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на регулираната
дејност дистрибуција на природен гас на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ)
Скопје, за регулираниот период 2017-2021 година, УП1
бр. 08-81/16 од 28 декември 2016 година и постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и
тарифи за 2018 година, бр. 03-1321/1 од 24.11.2017 година, доставено од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје, на седницата одржана на
28.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И
ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТA ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ
ЗОНИ (ДТИРЗ) СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАНАТА 2018
ГОДИНА
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува регулиран приход од 10.623.804 денари и тарифа од 2,7957
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ден/nm3 за услугата дистрибуција на природен гас за
2018 година, за пренесени 3.800.000 nm3 природен
гас.
2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, незадоволната страна, може да поднесе жалба преку Регулаторната комисија за енергетика до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, во рок од 15
дена од денот на приемот.
УП1 бр. 08-189/17
28 декември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3920.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член
28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности („Службен весник на Република Македонија“
бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска
дејност трговија со природен гас на Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД
Скопје УП1 бр.11-190/17 од 29.11.2017 година, на седницата одржана на 27.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН
ГАС
1. На Друштвото за производство на електрична и
топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со
природен гас.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас “
кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-190/17
27 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
СО ПРИРОДЕН ГАС
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, со седиште на ул. „515“
бр.8 Скопје - Гази Баба

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со природен гас.
3. Датум на издавање на лиценцата:
27 декември 2017 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
27 декември 2027 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ- 34.06.01/17
6. Број на деловниот субјект - 5950686
7. Единствен даночен број - 4030005535493
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.
Како трговија со природен гас во смисла на оваа
лиценца, се смета купување на природен гас заради
препродажба на други трговци, снабдувачи, производители на електрична и/или топлинска енергија, операторите на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или на купувачи од странство.
По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на
снабдувач може да продава природен гас и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество
на пазарот на природен гас, утврдени во правила за пазар на природен гас. Меѓусебните права и обврски на
трговецот и потрошувачот, како и обврските кон операторот на преносниот систем и/или операторите на дистрибутивните системи, се уредуваат со договор.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:
Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на
купопродажни договори за набавка на природен гас
што се обврзал да го испорача на своите купувачи, како и договори за транзит низ преносниот систем.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија
на Република Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас на купувачите со кои има склучено договори;
- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен
капацитет и регулирани услуги, во согласност со
применливата тарифа, правилата за пазар на природен
гас, мрежните правила за пренос и мрежните правила
за дистрибуција на природен гас, за количините на
природен гас кои се обврзал да ги испорача;
- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да
ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита
на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

Стр. 48 - Бр. 197

- работи во согласност со законите и другите прописи во Република Македонија, прописите утврдени од
страна на Регулаторната комисија за енергетика,
Мрежните правила за пренос и Мрежните правила за
дистрибуција на природен гас;
- работи во согласност со правилата за снабдување
со природен гас во поглед на доверливоста на податоците и количините на природниот гас испорачан на
потрошувачите;
- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на системот за пренос
на природен гас во однос на обврските поврзани со
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните
трансакции;
- им фактурира на своите купувачи за природниот
гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибутивен капацитет, доколку за нивното обезбедување е овластен од страна на купувачот;
- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со важечките тарифи и мрежните правила за пренос на природен гас, кога врши извоз на природен гас
или транзит;
- на операторот на системот за пренос на природен
гас да му достави информација за количините на природен гас и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на природен гас за природниот
гас што се обврзал да го испорача на своите купувачи,
како и договорите за транзит низ преносниот систем;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари.
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 достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).
Годишниот извештај задолжително се доставува во
електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. Набавки и продажби на природен гас во текот на
извештајна година.
2. Финансиски извештаи:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.
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за:

3. Преземени мерки во текот на извештајна година,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на дејноста;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и
вонредна состојба.
4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи во врска со дејноста;
5. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
6. Бизнис-план за тековната година.
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 известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.
15. Обврска за овозможување на 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 дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши исклучиво 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.
__________
3921.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23, став (1) и
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и
дистрибуција на природен гас („Службен весник на
РМ“ бр. 201/16 и 87/17) и Тарифниот систем за пренос
на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), а
во врска со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите за
пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни
елементи за вршење на дејностите пренос и управува-
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ње со системот за пренос на природен гас за регулиран
период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје, УП1
бр.08-75/16 од 28 декември 2016 година и постапувајќи
по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за
пренос на природен гас за регулиран период од
01.01.2017 година до 31.12.2021 година, бр. 03021341/1 од 28.11.2017 година, доставено од Акционерското друштво ГА-МА Скопје, на седницата одржана
на 28.12.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2018
ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-2021
ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за
вршење на дејноста пренос на природен гас во 2018 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 204.576.393 денари и тарифа од 1,2786 ден/nm3,
за пренесени 160.000.000 nm3 природен гас.
2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за
вршење на дејноста управување со системот за пренос
на природен гас во 2018 година се одобрува регулиран
максимален приход во износ од 27.896.781 денари и тарифа од 0,1744 ден/nm3, за пренесени 160.000.000 nm3
природен гас.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија“, кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен весник на Република
Македонија.
УП1 бр. 12-192/17
27 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, со седиште на ул.515
бр.8 Скопје - Гази Баба
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
27.12.2017 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
27.12.2027 година

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, незадоволната страна може да поднесе жалба преку Регулаторната комисија за енергетика до Комисијата за решавање
на жалби во областа на енергетиката, во рок од 15 дена
од денот на приемот.

5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 314.10.1/17

УП1 бр. 08-191/17
28 декември 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3922.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како
и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење
на енергетска дејност трговија со електрична енергија
УП1 бр.12-192/17 од 30.11.2017 година на Друштвото
за производство на електрична и топлинска енергија
ТЕ-ТО АД Скопје, на седницата одржана на 27.12.2017
година, донесе

7. Единствен даночен број – 4030005535493

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична и
топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со
електрична енергија.

6. Број на деловниот субјект – 5950686

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
Правилата за пазар на електрична енергија.
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 Правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос на електрична
енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на
прекуграничните преносни капацитети.
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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.
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 Правилата за пазар на електрична енергија, 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 Правилата за пазар на електрична енергија;
- 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 Правилата за пазар на електрична енергија, 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
енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со
Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- 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 Правилата за пазар на електрична енергија;
- 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.
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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).
Годишниот извештај задолжително се доставува и
во електронска форма.
Годишниот извештај содржи податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
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 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.
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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3923.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и
дистрибуција на природен гас („Службен весник на
РМ“ бр. 201/16 и 87/17) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
19/13), a во врска со Одлуката за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово УП1 бр. 08-86/16
од 28.12.2016 година и постапувајќи по Барањето за
одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење
на енергетска дејност дистрибуција на природен гас,
бр. 03-317/1 од 06.12.2017 година, доставено од Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2017 година, донесе

3924.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и
(2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на
тарифи за пренос, управување со системот за пренос и
дистрибуција на природен гас („Службен весник на
РМ“ бр. 201/16 и 87/17) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
19/13), а во врска со Одлуката за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица УП1 бр.08-85/16 од 28.12.2016 година и постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејноста дистрибуција на
природен гас за 2018 година од регулиран период од
2017-2021, бр. 03-440/1 од 15.12.2017 година, доставено од Јавното претпријатие за енергетски дејности
СТРУМИЦА-ГАС, Струмица, на седницата одржана на
28 декември 2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2018
ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
„КУМАНОВО-ГАС“ КУМАНОВО

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2018
ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „СТРУМИЦА ГАС“СТРУМИЦА

1. На Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО ГАС“-Куманово, за
2018 година од регулираниот период 2017-2021 година,
се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на
природен гас да изнесува 3,00 ден/nm3.
2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

1. На Јавното претпријатие за енергетски дејности
„СТРУМИЦА ГАС“- Струмица, за 2018 година од регулираниот период 2017-2021 година, се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност
дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас да
изнесува 2,87 ден/nm3.
2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, незадоволната страна може да поднесе жалба преку Регулаторната комисија за енергетика до Комисијата за решавање
на жалби во областа на енергетиката, во рок од 15 дена
од денот на приемот на одлуката.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, незадоволната страна може да поднесе жалба преку Регулаторната комисија за енергетика до Комисијата за решавање
на жалби во областа на енергетиката, во рок од 15 дена
од денот на приемот на одлуката.

УП1 бр. 08-193/17
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

УП1 бр. 08-196/17
28 декември 2017 година
Скопје

Претседател,
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Стр. 52 - Бр. 197

29 декември 2017

3925.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 27 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), на седницата одржана на ден 28 декември 2017 година, донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14,
42/14, 57/14, 194/14, 190/16, 80/17 и 172/17), членот 135, се менува и гласи:
“Член 135
(1) Прилог 3, Методологија за пресметка на активирана балансна енергија и Прилог 4, Методологија за
пресметка на порамнување на отстапувања на балансно одговорните страни, ќе се применуваат од 1 јули 2018
година.
(2) Во периодот, од влегувањето во сила на овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за
пазар на електрична енергија до 30 јуни 2018 година, ОПЕЕ е должен, по претходно добивање на податоци од
ОЕПС и ОДС, да врши пресметка на надоместокот за отстапувањата и истите да ги доставува до балансно одговорните страни.
(3) Од 1 јули 2018 година нема да се применува Прилог 1, Методологија за пресметка на надоместокот за
услугите за урамнотежување.“
Член 2
(1) Овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат
во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2212/1
28 декември 2017 година
Скопје
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