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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4510.
Врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за извршување (“Службен весник на Република Македонија” бр.72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ
На извршителот БЛАГОЈ ПАНОВ од Кавадарци,
именуван за подрачјето на Основниот суд во Кочани,
Основниот суд во Виница, Основниот суд во Берово и
Основниот суд во Делчево, му ПРЕСТАНУВА должноста извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
Со Решение на Министерот за правда бр.09-5337/1
од 16.12.2009 година лицето Благој Панов е именуван
за извршител на подрачјето на Основниот суд во Кочани, Основниот суд во Виница, Основниот суд во Берово и Основниот суд во Делчево.
Извршителот Благој Панов, роден на ден 05.10.1955
година, наврши 64 години возраст, со што ги исполнува законските услови за престанок на должноста извршител.
Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот
на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена
од денот на приемот на решението.
Бр. 09-4573/2
5 октомври 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4511.
Врз основа на член 7 став (2) од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
101/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПЛАЌАЊАТА ПРЕКУ ОРГАНОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА КОЈ Е
НАДЛЕЖЕН ЗА ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ КАКО И
НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЈАВУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на податоците кои се однесуваат на плаќањата
преку органот на државната управа кој е надлежен за
трезорско работење, како и начинот на нивно објавување на веб страницата на Министерството за финансии.
Член 2
Податоците од член 1 на овој правилник се објавуваат во електронска форма на веб страницата на Министерството за финансии - „Отворени финансии” и се
ажурираат најмалку еднаш месечно.

Член 3
Веб страницата на Министерството за финансии „Отворени финансии” ги содржи следните податоци:
- назив и сметка на налогодавач (буџетски корисник),
- назив и сметка на примач (само име и презиме кај
физички лица),
- расходно конто и назив,
- приходно конто и назив (само кај буџетски корисник),
- програма и назив на налогодавач,
- програма и назив на примач (само кај буџетски корисник),
- износ во денари на трансакција,
- единствен даночен број на налогодавач,
- единствен даночен број на примач (само за правни
лица),
- датум на прием на налог,
- датум на валута,
- тип на образец,
- потсметка на налогодавач,
- потсметка на примач (само кај буџетски корисници).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 02-12335/1
27 декември 2019 година
Министер за финансии,
Скопје
д-р Нина Ангеловска, с.р.
__________
4512.
Врз основа на член 13 став (9) од Законот за данок
на моторни возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ
И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ
НА ДАНОКОТ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за
плаќање на данокот за моторни возила.
Член 2
(1) Пријавата за плаќање на данокот на моторни возила се пополнува и се поднесува на хартија во бела
боја во А-4 формат.
(2) Содржината на пријавата од став (1) на овој
член е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.
Бр. 20-12336/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

Стр. 4 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 279

30 декември 2019

4513.
Врз основа на член 15 став (13) од Законот за данок на моторни возила (,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОКОТ ИЛИ ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА И ЗА МЕЃУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на
моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и
конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација.
Член 2
(1) Остварувањето на правото за ослободување од данок на моторни возила согласно член 15 став (1) од
Законот за данок на моторни возила (во понатамошниот текст: законот) се врши со доставување на потврда
издадена од Министерството за надворешни работи согласно член 15 став (2) од законот.
(2) Остварувањето на правото за ослободување од данок на моторни возила по пат на враќање на платениот данок на моторни возила согласно член 15 став (6) од законот се врши со поднесување на барање за враќање на платениот данок на моторни возила пред регистрацијата на моторното возило.
(3) Содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни е дадена во Прилог кој е составен
дел на овој правилник.
(4) Кон барањето од став (3) се доставува следната документација:
- потврда издадена од Министерството за надворешни работи;
- купопродажен договор или фактура во оригинал кои содржат податоци за посебно искажан пресметан и
платен данок на моторни возила и
- пријава за плаќање на данокот на моторни возила, или документ од кој може да се провери податокот за
бројот на пријавата.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12337/1
30 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 9

(2) Формата и содржината на барањето од став (1)

4514.
Врз основа на член 17 став (7) од Законот за данок
на моторни возила (,,Службен весник на Република Се-

на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел
на овој правилник.

верна Македонија“ број 261/19) министерот за финанЧлен 4

сии донесе

(3) Потврдата за ослободување од данок на моторни
ПРАВИЛНИК

возила се издава на хартија во бела боја во А-4 формат.

ЗА НАЧИНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌА-

(4) Формата и содржината на потврдата од став (1)

ЊЕ НА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОР-

на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА ОС-

на овој правилник.

ЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 5
Кон барањето за издавање потврда за ослободување
од плаќање данок на моторни возила согласно член 17
став (1) точки 1) и 3) се приложува следната докумен-

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила,

тација:
- фактура или договор за купопродажба на моторно
возило;

формата и содржината на потврдата за ослободување

- документ за идентификација на возило со исто-

од плаќање данок на моторни возила и на барањето за

риска вредност во случај на увоз на возило со историс-

ослободување од данок на моторни возила и потребна-

ка вредност (“олдтајмер“) издаден од правно лице за

та документација.

технички преглед овластено за идентификација и оценка на техничката состојба на возилата;
Член 2

- документ за идентификација на возилото;

(1) Остварувањето на правото за ослободување од

- документ за регистриран член на спортски клуб за

плаќање данок на моторни возила согласно член 17

спортски натпревари со возила, во случај на увоз на во-

став (1) точка 2) од Законот за данок на моторни возила
(во понатамошниот текст: законот) се спроведува согласно царинските прописи со кои е уредена постапката
за ослободување од плаќање на увозни давачки при
привремен увоз.
(2) Остварувањето на правото за ослободување од
плаќање данок на моторни возила согласно член 17

зило од член 17 став (1) точка 1) наменето исклучиво
за спортски натпревари и
- изјава од лицето кое го увезува возилото од член
17 од законот дека истото нема да биде користено за
изнајмување, за награда, за трговија или друга деловна
активност.

став (1) точки 1) и 3) од законот се спроведува преку
увозната постапка согласно царинските прописи, при
што се поднесува потврда за ослободување од плаќање
данок на моторни возила.
Член 3
(1) Барањето за издавање потврда за ослободување
од плаќање данок на моторни возила согласно член 17
став (1) точки 1) и 3) од законот се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.
Бр. 20-12338/1
30 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

Стр. 10 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 279

30 декември 2019

4515.
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за данок на моторни возила (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ИЗВЕЗЕНИ
МОТОРНИ ВОЗИЛА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени моторни возила.
Член 2
(1) Барањето за враќање на данок на извезени моторни возила се поднесува на хартија во бела боја во А-4
формат.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12339/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 15

4516.
Врз основа на член 22 став (10) од Законот за данок на моторни возила (,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА
МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ПОСЕБНИ СЛУЧАИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на данок на моторни возила во посебни случаи.
Член 2
(1) Барањето за враќање на данок на моторни возила во посебни случаи се поднесува на хартија во бела
боја во А-4 формат.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12340/1
30 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

Стр. 16 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 279

30 декември 2019

(2) Формата и содржината на пријавата од став (1)

4517.
Врз основа на член 23 став (6) од Законот за данок
на моторни возила (,,Службен весник на Република Се-

на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

верна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

Член 4
Кон пријавата за упис во Регистарот на производиПРАВИЛНИК

ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРГОВЦИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

тели и трговци со моторни возила се поднесува следната документација:
- препис од судски или друг регистар од кој може
да се види дејноста на барателот, единствениот даночен број (ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ)
на барателот;

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на Регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во Регистарот и потребната документација.

- извод од Централен регистар за класификација на
деловниот субјект според Националната класификација
на дејности;
- податоци за бројот и локацијата на деловните и
други простории што се користат за извршување на
дејноста и податоци за просториите каде што се смес-

Член 2
Регистарот на производители и трговци со моторни
возила ги содржи следниве податоци:
- идентификациски број за регистрацијата;
- податоци за идентификација на производителот
или трговецот со моторни возила;
- идентификациски броеви на просторот или складот каде се чуваат моторните возила;
- податоци за локацијата на просторот или складот

тени производствените капацитети, магацини, изложбени салони или слично, доколку се различни од седиштето или локацијата на деловните и други простории на производителот, трговецот со нови или трговецот со употребувани моторни возила и
- пријава за исполнување на минимално техничките
услови за вршење на трговија и започнување со работа
на продажен или друг деловен објект, доставена до
Министерството за економија – Државен пазарен

и нивната намена;
- видови на моторни возила кои можат да се произ-

инспекторат.

ведуваат и/или складираат во производствените погони
Член 5

или складови, со шифри од комбинираната номенклатура и опис на возилата согласно член 6 став (1) од За-

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

конот за данок на моторни возила;

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

- надлежен орган за надзор и

лика Северна Македонија“ а ќе отпочне да се примену-

- датум на регистрација.

ва од 1 јануари 2020 година.

Член 3
(1) Пријавата за упис во Регистарот на производители и трговци со моторни возила се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.

Бр. 20-12341/1
30 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 279

30 декември 2019

4518.
Врз основа на член 25 став (4) од Законот за данок на моторни возила (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај.

Член 2
(1) Месечниот извештај се поднесува на хартија во бела боја во А-4 формат.
(2) Формата и содржината на извештајот од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 20-12342/1
30 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 279

30 декември 2019

4519.
Врз основа на член 40 став (4) од Законот за данок на моторни возила (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ број 261/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕНИ
УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ОЦАРИНЕТО МОТОРНО ВОЗИЛО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПОТВРДАТА ЗА ПЛАТЕНИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА ОЦАРИНЕТО МОТОРНО ВОЗИЛО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени
увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки
за оцаринето моторно возило и потребната документација.
Член 2
(1) Барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило се поднесува
на хартија во бела боја во А-4 формат.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
(1) Потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило се поднесува на хартија во бела боја
во А-4 формат.
(2) Формата и содржината на потврдата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
Кон барањето од член 2 од овој правилник се приложува следната документација:
- податоци за идентификација на лицето кое го поседува возилото и документ врз основа на кој е стекната
сопственоста на моторното возило;
- примерок од увозна царинска декларација;
- Копија од поднесен документ за регистрација на возилото и
- сообраќајна дозвола или фактура во случај на ново моторно возило.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.
Бр. 20-12343/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 25

4520.
Врз основа на член 32 став (7), член 34 став (17),
член 35 став (7) и член 37 став (14) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/2019, 143/2019 и 225/2019) министерот
за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДВИЖЕЊЕ НА АКЦИЗНИ ДОБРА ВО ПОСТАПКА
НА АКЦИЗНО ОДЛОЖУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.
Член 2
(1) Движењето на акцизните добра во постапка на
акцизно одложување кое започнува и завршува на територијата на Република Северна Македонија согласно
член 32 став (2) од Законот за акцизите (во понатамошниот текст: законот) се одвива преку размена на пораки
во Системот за движење и контрола на акцизни добра.
(2) Движењето на акцизните добра во постапка на
акцизно одложување започнува со креирање на порака
за нацрт електронски административен документ (во
понатамошниот текст: нацрт е-АД).
Член 3
(1) Електронскиот административен документ се
пополнува електронски преку Системот за движење и
контрола на акцизните добра со примен на шифрите
утврдени во Кодексот на шифри.
(2) Електронските пораки за нацрт е-АД на кој му
се доделува единствен административен референтен
број на движење (во понатамошниот текст: ЕАРБД),
за откажување на е-АД, за промена на одредиште во еАД, за известување за промена на одредиште во е-АД и
за потврда на прием/потврда за извоз се пополнуваат
така што:
- колоната А содржи нумеричка шифра (број) која
се однесува на поединечна група на податоци или подгрупа на податоци; секоја подгрупа на податоци е последователен низ на групата или подгрупата чиј составен дел претставува (на пример: кога групата на податоци се означува со 1, подгрупата на наведената група
се означува со 1.1, а понатамошната подгрупа на таа
подгрупа на податоци се означува со 1.1.1);

- колоната Б содржи азбучна шифра (буква) која се
однесува на секој дел од податоците во подгрупата на
податоци;
- колоната В ја утврдува групата или подгрупата на
податоци или деловите на податоците;
- колоната Г означува дали внесувањето на податоците во секоја група или подгрупа на податоци или деловите на податоци е: „R” (required - задолжително) означува дека податокот мора да биде внесен. Кога
групата или подгрупата е означена со „О“ (optional –
опционално) или „C“ (conditional – условено), делови
од податоците во наведената група и понатаму може да
бидат означени со „R“(required - задолжително) ако е
одлучено дека податокот во таа група и подгрупа мора
да се користи или кога се применува определен услов;
„O” (optional – опционално), означува дека користењето на податоците не е задолжително за лицето кое ја
упатува пораката (испраќач или примач), освен ако се
одлучи дека податоците се задолжителни во согласност
со можностите наведени во колоната Д за некои од опционалните групи или подгрупи на податоци или делови на податоци, „C” (conditional - условено) - означува
дека користењето на групата или подгрупата на податоци или деловите од податоците зависи од други групи или подгрупи или делови од податоци во истата порака и „D” (dependent-зависно), значи дека користењето на групата или подгрупата на податоци или на делови од податоците зависи од некој услов кој не може да
биде проверен од страна на компјутерскиот систем, како што е наведено во колоните Д и Ѓ;
- колоната Д ги содржи условите за податоците чие
што внесување е условено, ги опишува опционалните
и зависните податоци според потребата и наведува кои
податоци треба да се внесат;
- колоната Ѓ ги содржи потребните појаснувања кои
се однесуваат на дополнување на пораките;
- колоната Е содржи: за одредени групи или подгрупи на податоци, број кој ѝ претходи на шифрата „х“
и кој означува колку пати групата или подгрупата на
податоци може да се повторува во пораката (почетна
вредност е 1), за секој дел од податоците, освен за деловите кои се однесуваат на времето и/или датумот, карактери кои укажуваат на видот и должината на податокот. Шифрите за видот на податоци се: a – азбучни, n
– нумерички и an – алфанумерички. Бројот кој следи
по шифрата претставува дозволена должина на поединечните делови на податоците. Двете опционални точки кои се наоѓаат пред шифрата за должина значи дека
податокот нема определена должина, но неговата дол-

Стр. 26 - Бр. 279

жина може да содржи најмногу онолку знаци колку
што е означено со шифрата за должина. Запирката во
должината на податокот означува дека податоците може да содржат децимали, цифрата пред запирката ја означува вкупната должина на ознаката, цифрата после
запирката го означува максималниот број на цифри по
децималната точка и за деловите од податоците кои го
означуваат времето и/или датумот, наведувањето на
поимите „датум“, „време“ и „датум и време“ значи дека овие поими треба да се внесат со користење на стандардот ISO 8601 за прикажување на датумот и времето.
(3) Формата и содржината на електронските пораки
од ставот (2) на овој член кои се разменуваат се дадени
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
(4) Формата и содржината на Кодексот на шифри
даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Електронската порака за упростениот административен документ се пополнува на начин наведен во
став (2) на овој член со исклучок на шифрите кои се
однесуваат на употребата на гаранцијата.
(2) Електронската порака за упростениот административен документ од ставот (1) на овој член се применува во случаите на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување помеѓу акцизни складови на ист држател.
Член 5
(1) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг за движење на акцизни
добра, ги содржи следните податоци:
- вид на гаранција за која се бара одобрување;
- информации за идентитетот на подносителот на
барањето;
- податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата;
- општи услови за одобрување на гаранцијата кои
опфаќаат регистрација на акцизниот обврзник во Република Северна Македонија, редовност во постапката
на движење на акцизните добра, добра финансиска состојба, подготвеност за водење на транспортни операции и
- податоци за број и обем на операции на движење
во постапка на акцизно одложување во претходните 12
месеци, а во случај на нов акцизен обврзник податоци
за планирани движења за период од 12 месеци.
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(2) Начинот на пресметка на износот на обезбедувањети на акцизниот долг се врши врз основа на видот
на акцизните добра, бројот на транспортни операции за
движењето на акцизните добра во постапка на акцизно
одложување во претходните 12 месеци или обемот на
планираните транспортни операции на месечно ниво и
износот на можниот акцизен долг кој може да настане
при движењето на акцизни добра во постапка на акцизно одложување.
(3) Кон барањето од став (1) на овој член се приложуваат документи со кои се докажува дека акцизниот
обврзник е регистриран на акцизното подрачје, дека е
редовен корисник на акцизните постапки и е имател на
акцизни одобренија.
Член 6
Резервната постапка се спроведува во случај на
прекин на работата на Системот за движење и контрола на акцизни добра или на компјутерскиот систем на
испраќачот, на следниот начин:
- пред почетокот на движењето се известува надлежниот царински орган за испраќањето на акцизните
добра и се доставува хартиен административен документ кој ги придружува акцизните добра и кој содржи
исти податоци како и нацрт е-АД и
- се овозможува проверка на податоците од хартиениот административен документ.
Член 7
(1) Хартиениот административен документ се поднесува на хартија во бела боја со формат A4.
(2) Формата и содржината на хартиениот административен документ се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој Правилник.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.
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Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.
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4521.
Врз основа на член 10 став (20), член 14 став (5),
член 16 став (4), член 21 став (3), член 22 став (2), член
23 став (8), член 24 став (3), член 25 став (3), член 30
став (11), член 47 став (12), член 48 став (7), член 49
став (2), член 50 став (3), член 51 став (2), член 52 став
(8), член 53 став (4), член 54 став (3), член 95 став (7),
член 96 став (5), член 97 став (5), член 98 став (3), член
99 став (6), член 100 став (6), член 101 став (6), член
103 став (13), член 104 став (3), член 106 став (9), член
107 став (2), член 109 став (8), член 110 став (2), член
112 став (5), член 113 став (2) и член 114 став (18) од
Законот за акцизите(*) (Службен весник на Република
Северна Македонија број 108/19, 143/19 и 225/19) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ СО АКЦИЗА
НА ЕНЕРГЕНТИ И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на оданочување со акциза на енергенти и електрична енергија.
Член 2
(1) Акцизна декларација се пополнува со користење
на компјутерскиот систем на Царинската управа и се
поднесува во електронска форма.
(2) Акцизната декларација содржи податоци за
идентификација на акцизниот обврзник, видот на акцизната декларација, периодот за кој се поднесува, податоци за акцизните добра и количините, податоци за
акцизните складови, шифрите на акцизните дозволи и
одобренија, податоци за акцизните гаранции и документите потребни за пополнување на акцизната декларација во зависност од акцизното добро.
Член 3
(1) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 1) од Законот за акцизите
(во понатамошниот текст: законот) за акцизните добра
кои повторно се внесуваат во акцизен склад треба да
биде проследено со испратница и фактура за акцизните
добра кои се внесуваат во акцизниот склад, известување во кое се наведени причините за враќање на оданочените добра во акцизниот склад како и доказ за платената акциза.
(2) Во случаи на неплаќање на акциза за акцизните
добра кои согласно член 14 став (1) точка 1) од законот
повторно се внесуваат во акцизен склад во период пократок од акцизниот период, барањето од став (1) на
овој член треба да биде проследено со испратница,
фактура и известување во кое се наведени причините
за враќање на добрата во акцизниот склад.
(3) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 2) од законот треба да биде проследено со записник потпишан од овластени лица од надлежен царински орган, овластени лица од
подносителот на барањето за уништување, како и од
овластени лица од местото каде се врши уништувањето
или денатурирањето на акцизното добро, фактура за
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набавени акцизни добра, доказ за враќање на акцизното добро, акцизна декларација или увозна царинска
декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена акциза.
(4) Барањето за враќање на платената акциза согласно член 14 став (1) точка 3) од законот треба да биде проследено со извозна царинска декларација со која
се потврдува дека стоката го напуштила царинското
подрачје и акцизна декларација или увозна царинска
декларација која покрај увозните давачки содржи и податок за платена акциза. Во случај на извоз на акцизни
добра кои се обележани со акцизни марки се приложува записник оверен од страна на надлежен царински
орган кој присуствувал на отстранувањето на акцизните марки од акцизните производи како доказ дека акцизните марки се отстранети од акцизните производи
пред извршениот извоз, а во кој е приложен попис на
сите отстранети акцизни марки кои физички се предадени на надлежниот царински орган.
Член 4
Акцизната дозвола ги содржи следниве податоци:
- идентификациски број на акцизната дозвола;
- податоци за идентификација на држателот на акцизен склад;
- идентификациски броеви на акцизните складови;
- податоци за локацијата на акцизните складови и
нивната намена;
- видови на акцизни добра кои можат да се произведуваат и складираат во акцизните складови со шифри
од комбинираната номенклатура и шифрата на акцизното добро;
- обврски на држателот на акцизниот склад;
- податоци за гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизата;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадена акцизната дозвола;
- датум на издавање на акцизната дозвола и
- рок на важност на акцизната дозвола.
Член 5
Исполнувањето на условите за издавање на акцизна
дозвола наведени во член 21 од законот се докажува со
приложување на следните документи:
- решение од Централниот регистар на Република
Северна Македонија од кое може да се види дејноста
на подносителот на барањето;
- доказ за сопственост или закуп на просториите
и/или просторот на акцизниот склад, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба
за последните две години;
- потврда од Централниот регистар на Република
Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од Централниот регистар на Република
Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија,
дејност или должност, привремена забрана за вршење
одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна
дејност;
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- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;
- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните
обврски, не постара од 30 дена;
- потврда за воспоставени стандарди и процедури
во работењето, стандарди за безбедности сигурност на
областите на физички интегритет, воспоставени служби за контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни лица за логистички
процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда
за стекнат статус на овластен економски оператор;
- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци;
- изјава со која барателот на акцизна дозвола се обврзува дека пред издавање на акцизната дозвола ќе
достави гаранција за обезбедување на плаќањето на акцизата,
- потврда од надлежна институција за минимални
технички услови кои треба да ги исполнува акцизниот
склад;
- потврда од надлежна институција за минимални
хигиенско-санитарни услови на акцизниот склад;
- потврда од надлежна институција за исполнети
мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа
на акцизниот склад;
- известување за започнување со вршење на дејност
доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од
страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- пријава за исполнување на минимално техничките
услови за вршење на трговија и започнување со работа
на продажен или друг деловен објект, доставена до
Министерството за економија – Државен пазарен
инспекторат;
- за производство на енергенти се приложува лиценца за вршење на енергетска дејност преработка на
сурова нафта и производство на нафтени деривати издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги, или лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на горива наменети за транспорт со намешување на нафтени деривати и биогорива и
- за складирање и трговија на големо со енергенти
се приложува лиценца за вршење на енергетска дејност
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива за транспорт издадена од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги.
Член 6
(1) Барањето за издавање на акцизна дозвола ги
содржи следните елементи:
- податоци за идентификација на подносителот на
барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
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- податоци за одговорното лице на подносителот на
барањето;
- податоци за локациите на просториите што се користат за извршување на акцизната дејност;
- податоци за дејноста која ќе се врши во акцизниот
склад во смисла на производство, преработка или складирање на акцизни добра;
- податок за волуменски капацитет на резервоарите;
- име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ на лицето одговорно за работењето со акцизниот склад, определено од страна на барателот со депониран потпис како и име, презиме и адреса на неговиот полномошник,
исто така со депониран потпис;
- видови и трговски назив на акцизните добра кои
ќе се произведуваат и складираат според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа и
- податоци за планираните годишни количини на
производство на акцизни добра, и за планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:
- технички опис на просториите и/или просторот на
акцизниот склад вклучувајќи и скица на складот и околината на складот;
- бизнис план кој содржи информации за:
а) видот на акцизните добра што треба да се произведат или складираат во акцизниот склад;
б) просечна месечна количина на акцизни добра
што треба да се складираат - според видот на акцизните добра и стапките на акциза;
в) максимална планирана количина на акцизни
добра, кои во акцизниот период треба да се пуштат во
слободен промет - по видови добра и стапки на акциза
и
г) производствен капацитет за акцизните добра и
максимален капацитет на складирање на акцизните
добра - по видови добра и стапки на акциза;
- детален нацрт на просторот и обележување на
местото каде што точно ќе биде акцизниот склад, како
и приказ на сите постројки, опрема и уреди во рамките
на истиот со опис на нивната функција и намена, како
и локација на мерните уреди;
- информација со податоци за опремата потребна за
извршување на акцизната дејност;
- детален опис на дејноста во зависност од видот на
акцизниот склад, вклучувајќи и набројување на видовите на постапки што ќе се извршуваат во акцизниот
склад;
- технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, максимални вредности на
технолошките загуби и техничка спецификација;
- информација за годишни планирани количини на
основни суровини што ќе се користат при производство на акцизни добра и стапки на расходи за финалниот производ;
- опис на начинот на мерење на акцизните добра и
податоци за уредите кои овозможуваат мерење на произведените, преработените, складираните и испорачаните акцизни добра согласно со меѓународните стандарди заедно со одобрение од надлежен орган за метрологија;
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- информација со податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра и за
планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови;
- опис за начинот на одредување и утврдување на
нормативите за производство на акцизни добра;
- детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоците во производството,
складирањето и транспортот, според одделни видови
акцизни добра;
- опис на постапката на испраќање на акцизните
добра од акцизен склад по видови акцизни добра и податоци за количина на испратени акцизни добра;
- опис на матерјално и сметководствено следење на
работењето на акцизниот склад и
- информација за местото на водење на главното
сметководство.
Член 7
Акцизната дозвола се издава со верификација во
електронскиот Регистар на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови и притоа се доделува единствен
регистарски број.
Член 8
Регистарот на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови ги содржи следниве податоци:
- идентификациски број на акцизната дозвола;
- идентификациски број на држателот на акцизен
склад;
- име и адреса на седиште на држателот на акцизен
склад;
- идентификациски број, адреса и намена на акцизниот склад, односно складови;
- вид на акцизните добра со шифри од Комбинираната номенклатура на кои се однесува акцизната дозвола и
- датум на издавање на акцизната дозвола, датум на
важност и датум на престанување на важност на акцизната дозвола.
Член 9
(1) Исполнувањето на обврските од член 24 став (1)
од законот се врши преку спроведување на надзор и
следење на работата на складот, констатирање и пријавување на неправилности и отстранување на истите,
спроведување на постојан надзор и контрола на процесите на складирање или производство на акцизните
добра согласно условите под кои е издадена акцизната
дозвола, надгледување на постапките во акцизниот
склад наведени во член 24 став (1) точка 2) од законот
со редовно поднесување на акцизни декларации за произведени количини на акцизни добра и акцизни декларации за преработени количини на акцизни добра во
случај на преработка на акцизни добра преку користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.
(2) Во случаите кои се однесуваат на констатирање
на загубите, односно кусоците на акцизните добра во
акцизниот склад согласно одредбите од член 24 став
(1) точка 3) од законот, исполнувањето на обврските се
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врши преку испраќање на известување за загуби или
кусоци во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа.
Член 10
(1) Барањето за измена на акцизна дозвола ги содржи податоците наведени од член 6 од овој правилник.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се доставуваат податоци за предложените измени, нацрти или
скици соодветни на бараните измени.
Член 11
(1) Барањето за прифаќање на гаранција за обезбедување на акцизниот долг, треба да ги содржи следните податоци:
- вид на гаранција за која се бара одобрување;
- информации за идентитетот на подносителот на
барањето;
- податоци за акцизните добра за кои ќе се употребува гаранцијата и
- општи услови за одобрување на гаранцијата кои
опфаќаат регистрација на акцизниот обврзник во Република Северна Македонија, редовност во акцизните
постапки, добра финансиска состојба, подготвеност за
водење на транспортни операции.
(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува
на Образецот АК-БГ даден во Прилог кој е составен
дел на овој правилник.
Член 12
Висината на износот за обезбедување на акцизниот
долг за држател на акцизен склад се пресметува според
следната формула:

при што:
- Г е износ на гаранција;
- АСС1 е износ на акциза за просечна месечна количина на складирани акцизни добра за секој вид акцизно
доброи
- АСП е износ на акцизата на просечна месечна количина на акцизни добра пуштени во слободен промет
по ставка за секој вид на акцизни добра.
Член 13
(1) Висината на износот за обезбедување на акцизниот долг за повластен корисник се пресметува според
следната формула:

при што:
- Г е износ на гаранција и
- ПКАД е износ на акциза за годишна планирана
количина на акцизни добра наменети за повластено користење.
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(2) Акцизата за планираната количина на акцизни
добра се утврдува врз основа на податокот за секој поединечен вид на акцизно добро кое се планира да биде
користено во текот на годината и кое е одобрено и содржано во одобрението за повластено користење.
(3) При зголемување на планираните годишни количини на акцизни добра за повластено користење треба да се усогласи висината за обезбедување на акцизниот долг согласно формулата од став (1) на овој член
и новите планирани количини на акцизни добра.
Член 14
(1) Барањето за остварување на правото на враќање
на платената акциза согласно член 47 од законот содржи податоци за акцизниот обврзник, податоци во
врска со банкарската сметка на која ќе се изврши враќањето на акцизата, основот за враќање на акцизата,
документи за докажување на основаноста на барањето
и доказ за платена акциза.
(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува
во електронска форма преку компјутерскиот систем на
Царинската управа.
(3) За враќање на платената акциза се доставуваат
фактури или сметки во оригинал, во кои е наведено акцизното добро според кое може да се утврди износот
на акцизата и/или е искажана пресметаната и платената
акциза.
Член 15
(1) Ослободувањето од акциза од член 48 став (1)
точка 3) од законот, за акцизни добра кои патникот кој
доаѓа од странство ги носи со себе во личниот багаж и
ослободувањата од член 48 став (1) точка 4) од законот, за акцизни добра кои едно физичко лице од странство повремено му ги испраќа во мали пратки на физичко лице во Република Северна Македонија, во количини кои немаат комерцијален карактер и доколку истите се ослободени од плаќање на увозни давачки согласно царинските и даночните прописи, се остварува
истовремено со ослободување од царинските давачки
согласно Царинскиот закон.
(2) Согласно член 48 став (5) точки 1) и 2) од законот од плаќање на акциза се ослободуваат акцизни добра кои заради утврдување на нивниот состав, квалитет
или други технички карактеристики, се наменети како
проба за анализа, за неопходни производствени тестови, за научни цели или за научно-истражувачки цели
или за контрола на квалитетот, на начин во кој акцизните добра во целост треба да се употребат или уништат.
(3) За остварување на правото за ослободување од
плаќање акциза согласно член 48 став (5) точки 1) и 2)
од законот, подносителот на барањето треба да ги достави следните документи:
1) изјава за наменско користење на акцизните добра
во согласност со условите во став (3) на овој член;
2) фактура или друг документ во кој е наведена количината на акцизните добра за кои се бара ослободување од плаќање на акциза која треба да соодветствува
со став (1) точка 2) на овој член и
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3) одобрение за акцизно повластено користење или
акцизна дозвола.
(4) Доколку акцизните добра подлежни на акциза за
кои не е настаната акциза, се неупотребливи и поради
тоа треба да се уништат под царински надзор согласно
член 48 став 5 точка 4) од законот, држателот на акцизен склад или повластениот корисник начинот на ослободувањето од плаќање акциза го вршат со поднесување на барање за уништување во писмена форма и во
електронска форма преку компјутерскиот систем на
Царинската управа и со уништување на акцизното добро под царински надзор.
(5) Со поднесеното барање за уништување, држателот на акцизен склад или повластениот корисник го известува надлежниот царински орган за местото, видот
и количината на акцизните добра што имаат намера да
ги уништат, при што ја опишуваат причината за неупотребливоста на акцизните добра и приложуваат соодветни докази и предлагаат начин на уништување на
акцизните добра.
(6) Уништувањето се спроведува во зависност од
видот на акцизното добро на начин да биде потполно
уништено или целосно неупотребливо како акцизно
добро.
Член 16
Одобрението за повластен корисник ги содржи
следните податоци:
- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на повластениот корисник;
- идентификациски број за секое овластено место
на користење на акцизните добра согласно одобрението;
- податоци за локацијата на овластеното место на
користење;
- видовите и количините на акцизни добра кои можат да се користат во овластеното место за користење
со шифра на акцизните добра и шифра за повластено
користење;
- oбврски на повластениот корисник;
- податоци за гаранцијата за обезбедување на плаќање на акцизата;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението;
- датум на издавање на одобрението и
- рок на важност на одобрението.
Член 17
Исполнувањето на условите за издавање на одобрение за повластен корисник наведени во член 50 од законот се докажува со приложување на следните документи:
- решение од Централниот регистар на Република
Северна Македонија од кое може да се види дејноста
на подносителот на барањето;
- доказ за сопственост или закуп на просториите
и/или просторот на повластеното користење, опремата
за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда за Биланс на успех и Биланс на состојба
за последните две години;
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- потврда од Централниот регистар на Република
Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;
- потврда од Централниот регистар на Република
Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија,
дејност или должност, привремена забрана за вршење
одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна
дејност;
- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;
- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните
обврски, не постара од 30 дена;
- потврда за воспоставени стандарди и процедури
во работењето, стандарди за безбедности сигурност на
областите на физички интегритет, воспоставени служби за контрола на пристап на вработените и на надворешни лица, назначени одговорни лица за логистички
процеси и за ракување со акцизните добра, или потврда
за стекнат статус на овластен економски оператор;
- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци;
- изјава со која барателот на одобрение за повластен
корисник се обврзува дека пред издавање на одобрението ќе достави гаранција за обезбедување на плаќањето
на акцизата;
- потврда од надлежна институција за минимални
технички услови кои треба да ги исполнува местото на
повластено користење;
- потврда од надлежна институција за минимални
хигиенско-санитарни услови на местото на повластено
користење;
- потврда од надлежна институција за исполнети
мерки, нормативи и стандарди за заштита при работа
на местото на повластено користење;
- известување за започнување со вршење на дејност
доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од
страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд и
- пријава за исполнување на минимално техничките
услови за вршење на трговија и започнување со работа
на продажен или друг деловен објект, доставена до
Министерството за економија – Државен пазарен
инспекторат.
Член 18
(1) Барањето за издавање на одобрение за повластен корисник на акцизни добра ги содржи следните податоци:
- податоци за идентификација на подносителот на
барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен даночен број);
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- податоци за одговорното лице на подносителот на
барањето;
- видови и трговски назив на акцизните добра за
кои се бара ослободување од акциза за цели од член 74
и член 99 од законот според тарифните ознаки од номенклатурата на царинската тарифа;
- податоци за локациите на местото на повластено
користење и
- количините на акцизните добра кои се потребни за
производството односно повластено користење во текот на една календарска година со шифра за повластено користење.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:
- технички опис на просториите и/или просторот за
повластено користење вклучувајќи и скица на објектот
и околината на објектот;
- опис на деловни активности каде ќе се користат
акцизните добра со повластена акциза;
- податоци за локацијата, скица и опис на просториите (производни, складишни или слични) во кои ќе бидат сместени и употребувани повластените акцизни
добра;
- нормативи за употреба на акцизното добро при
производство;
- опис на намената на акцизното добро за кое се бара ослободување од акциза;
- податоци за опремата потребна за извршување на
дејноста во поглед на утврдување на количините и
употребата на акцизните добра;
- опис на поединечни производни постапки и норматив за користење на акцизното добро кога истото се
користи во производствен процес;
- податоци за уредите кои овозможуваат мерење на
примени, потрошени и количини на залиха на акцизни
добра со одобрение од надлежен орган за метрологија
(во случај кога акцизното добро не се користи во непроменета амбалажа);
- информација со податоци за опремата потребна за
извршување на акцизната дејност;
- технолошка шема со опис на производниот процес, стандардни трошоци, максимални вредности на
технолошките загуби и техничка спецификација во
случај на производство;
- информација за годишни планирани количини на
основни суровини што ќе се користат при производство и стапки на расходи за финалниот производ, во
случај на користење на акцизните добра во производство;
- информација со податоци за планираните годишни количини на производство на акцизни добра и за
планираните годишни количини на складирани акцизни добра по одделни видови;
- детален опис за начинот на одредување и утврдување на губитоците или кусоци;
- опис на постапката на прием на акцизните добра
од акцизен склад по видови акцизни добра;
- опис на матерјално и сметководствено следење на
повластените акцизни добра и
- информација за местото на водење на главното
сметководство.
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Член 19
Одобрението за повластен корисник се издава со
верификација во електронскиот регистар за одобренија
за повластен корисник и при тоа се доделува единствен
регистерски број.
Член 20
Електронскиот Регистар на одобренија за повластени корисници на акцизни добра ги содржи следните
податоци:
-идентификациски број на одобрението;
-идентификациски број на повластениот корисник;
-име и адреса на седиште на повластениот корисник;
-идентификациски број, адреса и намена на овластеното место на користење;
-листа на акцизните добра со шифри на кои се однесува акцизното одобрение и
-датумот на издавањето на одобрението, датум на
важење и датумот на престанување на важноста на
одобрението.
Член 21
(1) Исполнувањето на обврските од член 53 став (1)
од законот се врши преку спроведување на надзор и
следење на работата, констатирање и пријавување на
неправилности и отстранување на истите, соодветно
чување на акцизните добра во местото на повластено
користење и користење на акцизните добра согласно
намената за која е издадено одобрението за повластен
корисник, надгледување на постапките за прием, чување и употреба на акцизните добра наведени во член 53
став (1) точка 3) од законот, и редовно и во електронска форма да ги следи и да оверува е-АД документ со
потврда на приемот на акцизните добра кои се движат
од имателот на акцизна дозвола до повластениот корисник преку користење на компјутерскиот систем на
Царинската управа.
(2) Месечниот извештај за набавени, увезени, складирани, пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење кое се поднесува во електронска форма со користење на компјутерскиот систем на Царинската управа ги
содржи податоците за набавени, увезени, складирани,
пренесени и потрошени акцизни добра по видови и количини за секое место на повластено користење.
Член 22
(1) Барањето за измена на одобрението за повластен
корисник на акцизни добра се поднесува во случаите
кога се бара промена на количините на акцизните добра за повластено користење, отварање или затварање
на места за повластено користење или кога имателот на
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одобрението предвидува да направи структурни промени (проширување, намалување, доградба и слично) или
дополнително инсталирање на нова инфраструктура
(опрема, машини, уреди, цевки, резервоари и слично)
кои се директно поврзани со користењето на акцизните
или се бара дополнителна активност со ново акцизно
добро.
(2) Барањето од став (1) на овој член содржи податоци и документи наведени во член 18 од овој правилник и докази за исполнување на предвидените услови
во член 17 од овој правилник согласно бараните измени во одобрението за повластен корисник.
Член 23
(1) Исполнувањето на условите согласно член 95
ставови (2) и (3) се докажува со доказ за платена акциза или со одобрение за повластен корисник на акцизни
добра.
(2) Обележувањето на резервоарите во акцизниот
склад за производство на енергенти се врши согласно
податоците кои се содржани во издадената акцизна
дозвола по чие издавање се врши обележување на секој
поединечен акцизен склад со шифра и код кој е генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.
(3) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис “АКЦИЗЕН СКЛАД“ од цврст материјал
поставена на видно место, на која со големи букви и
бројки е испечатен бројот на акцизниот склад.
Член 24
(1) Обележувањето на резервоарите за складирање
на енергенти во акцизниот склад се врши согласно податоците кои се содржани во издадената акцизна дозвола по чие издавање се врши обележување на секој
поединечен акцизен склад со шифра и код кој е генериран од електронската евиденција на акцизната дозвола.
(2) Обележувањето се врши со прицврстување табла со натпис “АКЦИЗЕН СКЛАД“ од цврст материјал
поставена на видно место, на која со големи букви и
бројки е испечатен бројот на акцизниот склад.
Член 25
Известувањето во случај на непредвидени околности и виша сила кога држателот превзема дејства согласно член 97 став (4) се врши преку оперативниот
центар на Царинската управа со опис за настанатата
состојба, превземените активности со опис на настанатата штета, количините на уништени и/или изгубени
акцизни добра опишани по вид и тарифна ознака.
Член 26
(1) Барањето за враќање на акциза за течен нафтен
гас содржи податоци за потрошена количина на нафтен
гас во даден период, намената и местото каде е потро-
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шена наведената количина на нафтен гас, податоци од
фактури и/или увозни царински декларации за износите на платена акциза и количина набавен течен нафтен
гас, како и податоци за банката и сметката на која треба да се изврши враќањето на платената акциза.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се приложува следната документација:
- решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- детален опис на дејноста, за која се користи течен
нафтен гас како погонско гориво или како додаток на
друго минерално масло како погонско гориво, во индустријата, и локацијата на производството, каде што
ќе се користи течниот нафтен гас;
- изјава на одговорното лице, на лицето кое врши
индустриска дејност, за месечната, односно годишната
потрошувачка на течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како
погонско гориво во процесот на производство, за претходните три години и планирана потрошувачка во тековната и наредната календарска година;
- изјава на одговорното лице, на лицето кое има намера да врши индустриска дејност, за планираната месечна, односно планирана годишната потрошувачка на
течен нафтен гас како погонско гориво или како додаток на друго минерално масло како погонско гориво во
процесот на производството, за тековната и наредната
календарскагодина;
- фактура за набавен течен нафтен гас или царинска
декларација за увезен течен нафтен гас и
- други докази за оправданоста за враќање на акцизата од евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количините на течен нафтен гас кои се употребени како
погонско гориво или како додаток на друго минерално
масло како погонско гориво, во индустријата, во периодот за кој се бара враќање.
(3) Враќањето на акцизата за течен нафтен гас се
врши со прифаќање и верификување на регистрираното електронското барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето добива електронска порака од компјутерскиот систем на Царинската управа.
Член 27
Ослободувањето на енергентите и електричната
енергија се врши со издавање на одобрение за повластен корисник на акцизни добра согласно член 49 од законот.
Член 28
(1) Барањето за издавање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти содржи податоци за:
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- идентификација на подносителот на барањето (назив, седиште, адреса и податоци за контакт, единствен
даночен број);
- одговорното лице на подносителот на барањето;
- називот на проектот;
- податоци за Имплементаторот задолжен за реализирање на проектот;
- датум на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор и
- видови и трговски назив на акцизното добро кои
се ослободува од акциза, според тарифните ознаки од
номенклатурата на царинската тарифа.
(2) Кон барањето за издавање на одобрение за ослободување од акциза за енергенти при реализација на
проекти согласно член 100 од законот се приложува
потврда за регистрација на проектот која содржи податоци за називот на проектот на македонски и англиски
јазик, вредноста на донацијата за соодветниот проект,
име на имплеменаторот кој е задолжен за реализирање
на проектот и датум на договорот во кој има клаузула
дека донираните средства не можат да се користат за
плаќање на јавни давачки во Република Северна Македонија.
Член 29
Одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти ги содржи следниве податоци:
- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на имателот на одобрението;
- називот на проектот;
- податоци за Имплементаторот задолжен за реализирање на проектот,
- датум на договорот;
- видови на акцизни добра ослободени од акциза со
шифри од комбинираната номенклатура и шифрата на
акцизното добро;
- обврски на имателот на одобрението;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението за ослободување од акциза за енергенти при реализација на проекти,
- датум на издавање на одобрението и
- рок на важност на одобрението.
Член 30
Ослободувањето од акциза за енергенти при реализација на проекти се остварува преку поднесување на
барање за добивање на одобрение за ослободување од
акциза за енергенти при реализација на проекти согласно член 100 став (3) од законот со верификација и доделување на единствен регистарски број.
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Член 31
(1) Енергентите од член 92 став (3) точка 2) од законот кои се употребуваат како гориво за греење треба да
бидат обележани со средство за обележување со црвена
боја (C.I. Solvent Red 19) и енергентите од член 92 став
(3) точка 4) од законот кои се употребуваат како керозин за греење треба да бидат обележани со зелена боја
и треба да содржат индикатор C.I. Solvent Yellow 124
(N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)
ethyl]4(phenylazo)anilin) во количество не помало од 6,0 mg/l
енергент, а не поголемо од 9,0 mg/l енергент.
(2) Црвената, односно зелената боја требa да бидат
во количина која е видлива и која дава визуелна разлика меѓу гасното масло како погонско гориво и гасното
масло како гориво за греење, односно помеѓу керозинот како погонско гориво и керозинот за греење.
(3) Средството за обележување со црвена или зелена боја се состои од:
- 5 gr. N-Ethyl-1-(4-phenylazophenylazo)-naphtyl-2amin или
- 6,5 gr. N-Ethylhexyl-1-(tolylazotolylazo)naphtyl-2amin или
- 7,4 gr.N-Tridecyl-1-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin,
или мешавина од овие материи со слично дејство на
бојосување, рамномерно растворени во 1.000 килограми енергент.
(4) Количината и присутноста на индикаторот C.I.
Solvent Yellow 124 се одредува според Заедничките референтни методи за одредување на Еуромаркерите.
(5) Обележувањето на енергентите од став (1) на
овој член се врши со уред и опрема за дозирање на
средството за обележување на енергентите.
(6) Одобрението за обележување на енергенти содржи податоци за акцизниот склад во кој ќе се врши
обележувањето, податоци за уредот и опремата која е
инсталирана и податок за број на пломба/и доколку
уредите и опремата се пломбирани од страна на надлежен царински орган.
Член 32
(1) Исполнетоста на условите за издавање на одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат
материи за обележување наведени во член 103 став (4)
од законот се докажува со приложување на следните
документи:
- решение од Централниот регистар на Република
Северна Македонија од кое може да се види дејноста и
седиштето на подносителот на барањето;
- документ за сопственост или закуп на просториите и/или просторот за производство, опремата за вршење на дејноста и мерните уреди;
- потврда од Централниот регистар на Република
Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е отпочната постапка за стечај или ликвидација;

Бр. 279 - Стр. 67

- потврда од Централниот регистар на Република
Северна Македонија дека против подносителот на барањето не е изречена забрана за вршење на професија,
дејност или должност, привремена забрана за вршење
одделна дејност и трајна забрана за вршење одделна
дејност;
- потврда од основен суд дека подносителот на барањето не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор за сторено кривично дело од областа на даноците и царините;
- потврда од Управата за јавни приходи дека подносителот на барањето редовно ги исполнува даночните
обврски, не постара од 30 дена и
- доказ дека подносителот на барањето поседува опрема за исполнување на условите за електронска размена на податоци.
- известување за започнување со вршење на дејност
доставено до Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд;
- записник за извршен инспекциски надзор од областа на безбедност и здравје при работа изготвен од
страна на Министерството за труд и социјална политика – Државен инспекторат за труд и
- пријава за исполнување на минимално техничките
услови за вршење на трговија и започнување со работа
на продажен или друг деловен објект, доставена до
Министерството за економија – Државен пазарен
инспекторат.
(2) Барањето за издавање на одобрение за вршење
трговија со енергенти кои содржат материи за обележување ги содржи следните податоци:
- податоци за идентификација на подносителот на
барањето (назив, седиште, дејност, адреса и податоци
за контакт, единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на подносителот на
барањето;
- податоци за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со обележани енергенти;
- податоци за капацитет на резервоарите во кои се
складираат обележаните енергенти и
- број на продажни места за точење на обележани
енергенти за секоја малопродажна локација.
(3) Кон барањето од став (2) на овој член се доставуваат следните документи:
- решение од Централниот регистар на Република
Северна Македонија од кое може да се види дејноста
на подносителот на барањето;
- податоци за локациите на објектите каде ќе се извршува дејноста трговија со обележани енергенти со
бројот на продажни места за точење на обележани
енергенти за секоја малопродажна локација;
- вид и тарифни ознаки на обележани енергенти;
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- податоци за уредите кои овозможуваат мерење на
примени, издадени и количини на залиха на обележани
енергенти со прилог одобрение од надлежен орган за
метрологија и
- информација за местото на водење на главното
сметководство.
Член 33
Одобрението за вршење трговија со енергенти кои
содржат материи за обележување ги содржи следните
податоци:
- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на лицата кои вршат
дејност трговија со обележани енергенти (назив, седиште, дејност, адреса, податоци за контакт и
единствен даночен број);
- податоци за одговорното лице на одобрението за
вршење трговија со обележани енергенти;
- идентификациски број за секое овластено место
каде ќе се извршува дејноста трговија со обележани
енергенти;
- податоци за капацитет на резервоарите во кои се
складираат обележаните енергенти,
- број на продажни места за точење на обележани
енергенти за секоја малопродажна локација;
- вид на акцизни добра кои можат да се користат во
овластеното место за трговија со обележани енергенти
и шифра на акцизните добра;
- обврски на имателот на одобрение за вршење трговија со обележани енергенти,
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението за вршење трговија со обележани енергенти;
- датум на издавање на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти и
- рок на важност на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти.
Член 34
Електронскиот Регистар на трговци со обележани
енергенти ги содржи следните податоци:
- идентификациски број на одобрение за вршење
трговија со обележани енергенти;
- назив и Единствениот даночен број ЕДБ на имателот на одобрението за вршење трговија со обележани
енергенти;
- адреса на седиштето на имателот на одобрението
за вршење трговија со обележани енергенти;
- број на овластени места за трговија со обележани
енергенти и адреса;
- вид на обележан енергент со шифра и
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- датумот на издавањето, датум на важење и датум
на престанување на важноста на одобрението за вршење трговија со обележани енергенти.
Член 35
(1) Евиденцијата на лицата кои купуваат енергенти
кои содржат материи за обележување ги содржи следните податоци:
- име и презиме, ако купувачот е физичко лице или
назив на правното лице;
- единствен матичен или единствен даночен број на
купувачот на обележен енергент,
- адреса на живеење или седиште на правното лице
кое купува обележен енергент,
- вид и количина во литри на купен обележан енергент;
- датум и време на продажбата на обележаниот
енергент;
- продажно место на обележаниот енергент;
- број на фискална каса и број на сметка од системот за евиденција на продажба на трговецот на мало на
обележани енергенти;
- број на фактура или број на сметка во случај на
продажба на големо од склад за трговија на големо со
обележани енергенти.
(2) Известувањето во случај на прекин на комуникацијата и преносот на податоците во период подолг од
24 часа содржи опис за настаниот прекин и ги содржи
истите податоци од пораката која се разменува со серверот кај надлежниот царински орган.
Член 36
Записникот од извршениот попис во случај на зголемување на акцизата за енергенти содржи податоци за
затечени залихи на енергенти во складовите за трговија
на големо, одделно по вид на енергенти и количини во
секој поединечен резервоар, затечени количини енергенти во транспортните средства – цистерни, затечени
залихи на енергенти во резервоарите на бензинските
станици за малопродажба, одделно по вид и количина
за секој резервоар поединечно, вклучително и затечените количини во други складови и простори на производителот, увозникот, трговецот на големо и трговецот
на мало каде се чуваат и складираат енергентите.
Член 37
(1) Акцизната декларација за пресметка на акциза
за електрична енергија содржи податоци за испорачана
електрична енергија и податоци за пресметка на акцизата.
(2) Акцизната декларација од став (1) на овој член
се пополнува во електронска форма со користење на
компјутерскиот систем на Царинската управа.
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Член 38
Остварувањето на правото за ослободување од плаќање на акциза за електрична енергија согласно одредбите од член 107 став (1) од законот се врши со поднесување на месечна пријава за користење на електрична
енергија.
Член 39
(1) Акцизна декларација за пресметка на акциза за
природен гас содржи податоци за испорачана количина
на природен гас и податоци за пресметка на акцизата.
(2) Акцизната декларација од став (1) на овој член
се пополнува во електронска форма со користење на
компјутерскиот систем на Царинската управа.
Член 40
Остварувањето на правото за ослободување од плаќање на акциза за природен гас согласно одредбите од
член 110 став (1) од законот се врши со поднесување
на месечна пријава за користење на природен гас.
Член 41
(1) Акцизната декларација за пресметка на акциза
за јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс содржа податоци
за испорачана количина на јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс и податоци за пресметка на акцизата.
(2) Акцизната декларација од став (1) на овој член
се пополнува во електронска форма со користење на
компјутерскиот систем на Царинската управа.
Член 42
Остварувањето на правото за ослободување од плаќање на акциза за јаглен, кокс и лигнит согласно одредбите од член 113 став (1) од законот се остварува преку
одобрение за повластен корисник на акцизни добра.
Член 43
(1) Електронскиот Регистар на акцизни обврзници
на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс ги содржи следните податоци:
- идентификациски број на одобрение за акцизен
обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен,
кокс, лигнит или нафтен кокс;
- назив и ЕДБ на имателот на одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс;
- адреса на седиштето на имателот на одобрението
за акцизен обврзник на електрична енергија, природен
гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс;
- вид на енергент со шифра и
- датумот на издавањето, датум на важење и датум
на престанување на важноста на одобрението за акцизен обврзник на електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен кокс.
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(2) Одобрението за акцизен обврзник на електрична
енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит или нафтен
кокс ги содржи следниве податоци:
- идентификациски број на одобрението;
- податоци за идентификација на имателот на одобрението;
- податоци за локацијата на акцизните простори
и/или простории за вршење на дејноста и нивната намена;
- обврски на имателот на одобрението;
- надлежен орган за надзор над исполнетоста на условите под кои е издадено одобрението
- датум на издавање на одобрението и
- рок на важност на одобрението.
(3) Месечниот извештај за набавени, испорачани и
потрошени количини на електрична енергија, природен
гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс содржи податоци за набавени, испорачани и потрошени количини на
електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит
и нафтен кокс.
(4) Евиденцијата за електрична енергија, природен
гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс содржи податоци за:
- превземената количина на електрична енергија;
- превземената количина на електрична енергија
внесена од други земји членки за сопствени потреби;
- превземената количина на електрична енергија
увезена во Република Северна Македонија за сопствени потреби;
- произведената количина на електрична енергија за
сопствени потреби;
- набавени (превземени) количини на електрична
енергија ослободени од плаќање на акциза;
- испорачаната количина на електрична енергија на
крајниот купувач;
- испорачаната количина на електрична енергија ослободена од плаќање на акциза;
- испорачаната количина на електрична енергија испратена при увоз/извоз и
- потрошената количина на електрична енергија за
сопствени потреби.
Член 44
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.
Бр. 20-12345/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

Стр. 70 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 279
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4522.
Врз основа на член 51 став (5) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19 и 275/19), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.
Член 2
Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност се поднесува на образец ДДВ-01 во А-4 формат
во бела боја.
Формата и содржината на пријавата од став 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 пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.76/18).
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
275/19).
Бр. 20-12364/1
30 декември 2019 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 75

4523.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА

Стр. 76 - Бр. 279

30 декември 2019

30 декември 2019

Бр. 279 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 279

30 декември 2019

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-7931/4
27 декември 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Нина Ангеловска, с.р.

30 декември 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4524.
Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 132/11, 148/11,
74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и
178/16), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА
СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2020 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Приходите остварени од приредувањето на игри на
среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република Северна Македонија кој се користи за финансирање
на националните инвалидски организации, нивните
здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за
борба против семејното насилство и за Црвениот крст
на Република Северна Македонија, износот на средствата за овие намени е определен во висина од 50% од
остварениот приход од игри на среќа и забавни игри од
претходната календарска година, но не помалку од 60
милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари.
Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Северна Македонија врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за труд и социјална политика, која што е изготвена врз основа на
поднесени програми/проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија.
Согласно направен избор на програмски активности/проекти врз основа на претходно објавен Јавен
повик за финансирање на програмските активности на
националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба
против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Северна Македонија, од доставените Предлог
Програми/проекти од страна на Националниот Совет
на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ)
кој што претставува асоцијација на седум Национални
инвалидски организации (Национален сојуз на слепите
на Република Северна Македонија, Национален сојуз
на глуви и наглуви на Република Северна Македонија,
Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на
Македонија – Мобилност Македонија, Републички
центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди
од војната на Македонија, Национална федерација за
спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет и Национален сојуз на
инвалиди на трудот на Република Северна Македонија), на здруженијата за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Северна Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја изработи оваа програма за нивно финансирање
преку распоредување на приходите од игри на среќа и
забавни игри за 2020 година.

Бр. 279 - Стр. 79

II. Програмски активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација кои што ќе се финансираат
Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ)
како асоцијација на седум национални инвалидски
организации ќе се финансира со вкупен годишен приход од 5.400.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:
- Доследна примена на Конвенцијата на ООН за
правата на лицата со инвалидност во сите области содржани во Конвенцијата и предлагање на измени на постојните законски решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивно усогласување со европското законодавство;
-Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност со правата на
другите граѓани особено во однос на вработувањето,
социјалната заштита, образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, достапност, спорт и рекреација на инвалидите;
-Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;
-Активности за вклучување на националните инвалидски организации во изготвување на прописите кои
се однесуваат на лицата со инвалидност;
-Обезбедување на одржливо, стабилно и независно
финансирање на инвалидските организации со јавни
наменски и други финансиски средства
-Соработка со организациите кои што работат на
заштитата и унапредувањето на правата на лицата со
инвалидност;
-Меѓународна соработка (учество во Европскиот
форум за инвалиди и други меѓународни организации,
како и соработка со слични асоцијации во соседните
земји).
1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се
финансира со вкупен годишен приход од 10.680.000,00
денари за реализација на активности кои предвидуваат:
- Активно вклучување во активностите: „Македонија без бариери” во рамките на Европската стратегија
за инвалидност 2010-2020.
- Спортско – рекреативни активности, и тоа:
- Организација на 32-ти Републички спортски игри
на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на
кои ќе учествуваат 120 натпреварувачи во атлетика,
пинг-понг и стрелаштво.
- Организирање на 32-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија
со учество на 28 домашни натпреварувачи и 24 шахисти од државите од регионот.
- Организирање на еднодневен турнир во табла со
учество на натпреварувачи од сите здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност
Македонија.
- Организирање на лига натпревари по одделни
спортови, тренинг кампови и натпревари во футсал
- Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците
- Учество на спортисти од Мобилност Македонија
на спортски игри на сродните сојузи од земјите од регионот.
- Културни активности (квиз, музичко – литературни средби), и тоа:
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- Организирање на 26-ти Музички фестивал на лица
со телесен инвалидитет со учество на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на
лицата со телесен инвалидитет од други држави.
- Организирање на 26-ти Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет
со учество на 18 екипи со по три члена.
- Организирање на 11-та јубилејна меѓународна ликовна колонија со учество на ликовни уметници од Република Северна Македонија и странство, вклучително
и членови на Мобилност Македонија.
- Организирање на јубилејна изложба на уметнички творби.
- Литературни читања за лицата со телесен инвалидитет за време на одбележување на денот на лицата со
телесен инвалидитет ,, 4-ти Декември“.
- Печатење на збирка на дела од поезијата од литературните читања од последните 10 години.
- Учество со свои претставници на меѓународни манифестации.
- Вршење на издавачка и информативна дејност –
издавање на сопствено гласило „МОБИЛНОСТ“ тираж
од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на
членовите,
- Меѓународна соработка.
- Средства наменети за ортопедски помагала и лекарства (набавка на моторни инвалидски колички и лекови),
- Проект: “Изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за
потребите на членовите на Националниот сојуз на лица
со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност
Македонија”,
- Одмор и рехабилитација на членовите.
- Меѓуопштински средби, и тоа:
- три тематски работилници на лицата со телесен
инвалидитет;
- одбележување на денот на телесните инвалиди;
- масовна средба во природа со учество на околу
400 лица;
- тортијада во организација на Мобилност Струмица;
- регионални средби во организација на одделни
здруженија.
2. Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Северна Македонија, како асоцијација на 18
општински и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува правата на оваа категорија лица, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен
годишен приход од 10.650.000,00 денари ќе ги насочи
кон реализација на следните проекти/активности:
- Проект: Формирање на “Фолклорно здружение на
глуви и наглуви лица” во соработка со Националниот
ансамбл Танец и културно уметничко друштво „Владо
Тасевски” – обуки каде што глувите и наглуви лица ќе
имаат можност за изучување на традиционални ора
- Проект “Толкувачи на знаковен јазик достапни за
глувите лица преку мобилни апликации” со цел полесна комуникација и размена на информации со слушните лица.
Во делот на културно- традиционални активности
ќе се организираат:
- Одбележување на Денот на глувите лица и денот
на знаковниот јазик,
- Избор на вешта жена,
- Избор на „најдобар готвач”,
- Одржување на игри без граници,
- Турнир во фудбал,
- Првенства во шах и риболов,
- Уметничко ликовна изложба,
- Избор на МИС и Мистер на глуви и наглуви лица,

30 декември 2019

- Проект: Едукативни интернет програми- серијали
на Македонски знаковен јазик за глувите лица каде
што глувите лица ќе имаат можност преку видео серијали да се информираат и да научат најразлични работи
од најразлични теми и области.
- Одмор и рекреација на социјално загрозени глуви
лица и други глуви лица членови на сојузот,
- Организирање на настава во природа и други активности за глувите ученици во СОУ „Кочо Рацин“ и
средното училиште „Партенија Зографски“,
- Набавка на помагала за глувите лица (слушни апарати, беби аларми, часовници за глуви и сл),
- Одржување на семинари и обуки за знаковен јазик, трошоци за толкувачи на знаковен јазик,
- Меѓународна соработка- Учество на младински
организации на меѓународни активности.
3. Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија (НССРСМ), како асоцијација на 17
општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен
годишен приход од 12.180.000,00 денари ќе ги насочи
кон реализација на следните активности:
- Обезбедување и набавка на тифло-технички помагала за самостоен живот на слепите лица;
- Развој на духовна и телесна култура- Издавање на
материјали на Брајово (Релјефно) писмо, како и во
електронски формат и аудио формат;
- Одржување на стручни семинари, курсеви, обуки,
научно- рекреативни и едукативни екскурзии, локални
активности, културни активности и меѓународни активности;
- Во Ресурсниот рехабилитациски центар во текот
на 2020 година ќе се воведат обуки и различни тематски работилници за слепи и слабовидни лица од најразлични области и занимања;
- Организација и одбележување на Меѓународниот
ден на Белиот стап 15 Октомври;
- Организирање на фестивал (музички смотри).
- Спортско – рекреативни активности, и тоа:
- Државно првенство во глобал и атлетика за слепи
и слабовидни лица.
- Полуфинале и финале во шах како и учество на
Светско првенство во шах и Регионален гол- бал во Европа за 2020 година.
4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од
војната на Македонија, како асоцијација на 15 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2020 година со вкупен
годишен приход од 3.730.000,00 денари ќе ги насочи
кон реализација на следните активности:
- Спортско – рекреативни активности:
- Државно првенство во атлетика;
- Државно првенство во шах;
- Државно екипно првенство во шах;
- Рекреативни натпревари во бочање.
- Планинарење на Пелистер;
- Воведување на промотивни спортови и тоа: “висечка куглана” и бочање
- Традиционални средби на сојузот- Денот на цивилните инвалиди од војната – 6-ти Април во Кавадарци, Одбележување на 3-ти Декември – меѓународниот ден на лицата со инвалидност;
-Тематски средби во областа на превенција;
- Организација на ЈУБИЛЕЈ 50 години;
- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилни инвалиди од војната;
- Банско климатско лекување на членовите;
– Меѓународна соработка.
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5. Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија
– Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински и општински здруженија,
своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 3.450.000,00 денари ќе
ги насочи кон реализација на следните активности:
- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, збогатување на истите
со нови содржини и евидентирање на спортистите на
општинско ниво за своите категоризирани спортисти и
тоа:
- Општинско првенство во атлетика;
- Општинско првенство во пинг - понг;
- Општинско првенство стрелаштво.
- Регионални првенства, и тоа:
- Регионални првенства атлетика;
- Регионални првенства во пинг - понг;
- Регионални првенства стрелаштво.
- Државни првенства, и тоа:
- Државно првенство атлетика;
- Државно првенство пинг-понг;
- Државно првенство стрелаштво;
- Државно екипно првенство во шах;
- Државно првенство во голбал;
- Државно првенство за млади надежи.
- Набавка на спортски реквизити,
- Меѓународна соработка во регионот како и годишна членарина во меѓународни организации.
6. Републички центар за поддршка на лица со
интелектуална попреченост – Порака, како асоцијација на 19 меѓуопштински и општински центри, своите
програмски активности планирани за 2020 година со
вкупен годишен приход од 9.710.000,00 денари ќе ги
насочи кон реализација на следните активности:
- Одржување и развивање на мрежата на социјални
сервисни служби –активности насочени кон одржување на континуитет во работата на оформените социјалните сервисни служби (дневни центри и социјални клубови) за лица со интелектуална попреченост и кон создавање на услови за промовирање на други видови сервисни служби особено мали групни димови и служби
за организирано живеење со поддршка на лица со интелектуална попреченост кои ќе ги напуштаат резиденцијалните институции како резултат на процесот на
деинституционализација.
- Унапредување на законските можности за остварување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост во областа на социјалната заштита,
здравствената заштита, образование, вработување и сл.
- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на правата и потребите на лицата со интелектуална
пореченост
- Координација и стручно-методолошка поддршка
на локалните организации за реализација на значајни
активности на локално ниво како и обележување на 3ти Декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост.
- Партнерство и учество во програми на други организации на локално и европско ниво
- Организирање на спортски и рекреативни активности кои ќе се спроведуваат на локално ниво од страна на локално и национално ниво, во соработка со локалните организации и сервисните служби.
- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членството во европските асоцијации преку учество на меѓународни конференции со цел презентација
на постигнати резултати, размена на искуства, имплементација на заеднички проекти и сл.
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- Издавачка и информативна дејност – Печатење и
дистрибуција на гласилото ПОРАКА во 1000 примероци
- Средства наменети за финансирање на годишната
програма на РЦПЛИП за набавка на опрема за Дневни
центри и за потребите на членовите на сојузот.
7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на
Република Северна Македонија, како асоцијација на
25 општински и меѓуопштински здруженија, средствата во вкупен износ од 1.200.000,00 денари од кои
899.000,00 денари се наменети за финансирање на
Програмски активности за унапредување на положбата
на инвалидите на трудот во Република Северна Македонија во 2020 година. Исто така Националниот Сојуз
на инвалиди на трудот на Република Северна Македонија во 2020 година ќе ги реализира следните проекти:
- Проект Изработка на ситуациона анализа за положбата на инвалидите на трудот на Република Северна Македонија со информации против исклученоста со
вкупен годишен износ од 72.000,00 денари. Целта на
проектот е утврдување на моменталните потреби на
инвалидите на трудот, подобро разбирање на потребите и ризиците со кои се соочуваат, подигнување на јавната свест и зголемена информираност на општата популација за истите, и подобрување на политиката и
праксата во однос на подршка на оваа категорија на
граѓани. Активности кои предвидуваат: спроведување
на јавна анкета на инвалиди на трудот од територија на
Република Северна Македонија, во која ќе се анкетираат инвалиди на трудот од членовите на Здруженијата на инвалиди на трудот; спроведување на ситуациона
анализа и анализирање релевантни податоци за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при застапување и
изработка на нови стратешки и законски документи од
областа,
- Отворање на Клуб на инвалидите за инвалидите
на трудот со вкупен годишен износ од 182.000,00 денари. Отворање на клуб за инвалиди на трудот кој нуди
услуги за лицата кои се инвалиди на трудот преку потикнување на меѓусебна комуникација и друштвени игри (шах, домино, карти и сл.) и
- Проект Реализирање на спортски рекреативни активности на ниво на подрачни единици и Национално
ниво преку проект „Одржување на републички спорски
игри за инвалидите на трудот во Република Северна
Македонија со вкупен годишен износ од 47.000,00 денари.
Одржување на спортски рекреативни активности,
спортски игри на локално, регионално и републичко
ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за жени на 60 метри, фрлање на ѓуле од 5 кг за мажи, фрлање на ѓуле од 3кг за жени, шах, домино, пикадо за
жени, пикадо за мажи, карти,скок од место за мажи,
скок од место за жени.
Вкупниот износ за финансирање на годишните
програми на Националните инвалидски организации,
нивните здруженија и нивната асоцијација, изнесува
57.000.000,00 денари.
III. Специјализирани услуги за семејно насилство, обезбедени од страна на здруженија за борба
против семејно насилство кои што ќе се финансираат во 2020 година:
1.Обезбедување пристап до безбедно сместување и
привремен престој од 24 до 48 часа за жени жртви на
насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на
семејно насилство.
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- Проект на Здружение Кризен центар Надеж со
вкупен годишен износ од 1.092.000,00 денари кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, информации и обезбедување на привремено сместување 24/48 часа, психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана
соработка со релевантни институции и организации.
2. Обезбедување пристап до безбедно сместување
до 1 година во специјализирани женски засолништа за
жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.
- Проект на Организација на жени на Град Скопје
со вкупен годишен износ од 1.300.000,00 денари кој
опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, обезбедување на привремено сместување до 1 година, психо-социјална поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои работат на проблемот со семејно
насилство и комуникација и постојана соработка со релевантни институции и организации;
3. Обезбедување пристап до национална бесплатна
СОС линија што овозможува поддршка и т.н. кризно
советување, како и упатување до други директни услуги – советувалишта, полициска интервенција согласно
минимум утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.
- Проект на Сојуз - Национален совет за родова
рамноправност со вкупен годишен износ од 805.000,00
денари кој опфаќа менаџирање на бесплатна СОС линија за поддршка и кризно советување за жртви на семејно насилство и комуникација и постојана соработка
со релевантни институции и организации.
4. Обезбедување на психо-социјална поддршка и
советување на жртви на семејно насилство во рамки на
воспоставено советувалиште за жртви на семејно насилство.
- Проект на Здружение за семејна психотерапија и
системска пракса на Македонија со вкупен годишен износ од 803.000,00 денари кој опфаќа психосоцијална
подршка и третман на жртвите, семејствата, децата
жртви и сведоци на семејно насилство во психолошкото советувалиште кое ке работи осум часа секој работен ден.
Вкупниот износ за финансирање на специјализирани услуги за семејно насилство на здруженија за борба
против семејно насилство е 4.000.000 денари.
IV. Програмски активности на Црвениот крст
на Република Северна Македонија од областа на социјалната заштита кои што ќе се финансираат во
2020 година:
Грижа и поддршка на старите лица- грижа на стари
лица во домашни услови, спроведување на обуки за негователи на стари/немоќни лица, функционирање на
дневни центри и клубови за стари лица, воспоставување на 24/7 мониторинг систем кај 60 стари лица кои
живеат сами на територија на Град Скопје.
- Одбележување на Меѓународниот ден на старите
лица и недела на грижа за старите лица - организирање
на едукативни активности на теми од интерес на старите лица, рекреативни и креативни активности, како и
активности за поддршка на постарите граѓани во заедницата.
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- Лична асистенција на лица со попреченост- развој
на програмата за лична асистенција за лица со попреченост во повеќе општини согласно потребите на корисниците
- Подобрување на социјализација на деца и млади
со попреченост - психо – социјална поддршка на децата во згрижувачки семејства во Скопје, Велес и Прилеп, како и едукативни рботилници за јакнење на капацитетите на волонтерите на Црвениот крст во насока
на обезбедување на соодветни вештини и знаење за
поддршка на целната група.
- Политика за заштита и обезбедување на хуманитарна помош на бегалци, мигранти, внатрешно раселени лица, повратници и баратели на азил- активности за
навремен и ефикасен одговор во случај на несреќи и
катастрофи на локално ниво, како и мигранти и бегалци.
- Воспоставување и развој на социјалното претприемништво во Националното друштво-спроведување на
економски активности наменети за социјални цели како што е Центарот „Солферино” во Струга, проектот
„Копче”.
- Предизвик за иновативно решение за обезбедување – „Оброк за сите”-создавање на одржливо решение
кое на национално ниво ќе обезбеди систем кој преку
искористување на пазарните вишоци со цел да обезбеди оброци за поголеми и различни категории на социјално загрозени граѓани.
- Борба против трговија со луѓе– имплементирање
на превентивни активности за врсничка едукација на
волонтери од општинските организации на Црвениот
крст кои во своите средини ќе ги пренесат знаењата на
нивни врсници преку организирани едукативни превентивни лекции во основни и средни училишта.
- Пункт за бездомници - давање помош и поддршка
на 180 бездомни лица. Тие ќе ги користат услугите за
одржување на хигиената и берберските услуги, перење
на извалкани алишта, добивање на медикаменти, топол
оброк, напитоци, третман против вошливост.
- Помош на мигранти- продолжување со имплементација на проектот за хуманитарна асистенција на ирегуларната миграција по должина на зелениот појас на
северната граница на Република Северна Македонија
- Хуманитарни акции, кампањи за поддршка на семејствата во социјален ризик- задоволување на одредени потреби на ранливи целни групи во заедниците, во
текот на 2020 година ќе бидат организирани 2 големи
хуманитарни акции и кампањи во рамки на одбележувањето на Неделата на солидарност и Неделата на борба на гладта.
- Поддршка на Проектот бесплатна услуга за летен
одмор и рекреација на деца од семејства со социјален
ризик и деца корисници на посебен додаток.
За финансирање на Годишната програма на Црвениот Крст на Република Северна Македонија обезбедени се средства, во износ од 9.000.000,00 денари.
V. Средства за финансирање на програмата
Во Буџетот на Република Северна Македонија за
2020 година, во рамките на разделот 150.01-Министерство за труд и социјална политика, Програма 1, Пот-
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програма 10 Администрација, на расходна ставка 463Трансфери до невладини организации, планирани се
средства во износ од 70.000.000 денари, наменети за
финансирање на активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот Крст на Република Северна Македонија.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-10080/1
30 декември 2019 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4525.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник
на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ”
бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на
РСМ” бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид
Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр.
32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ”
бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот
на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр.
44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019
и 124/2019), Законот за животната средина (“Службен
весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) 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...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 30.12.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

68,50 (денари/литар)

-

70,50 (денари/литар)

-

63,00 (денари/литар)

-

52,00 (денари/литар)

- 38,243 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени 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 склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

28,807 (денари/литар)

-

30,565 (денари/литар)

-

31,565 (денари/литар)

-

31,184 (денари/литар)

-

30,519 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за
трошоци за работење преку склад и трговска маржа,
кој за Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ
од 5,600 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

-

0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
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- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС
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-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

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

-

21,924 (денари/литар)

-

21,861 (денари/литар)

-

15,145 (денари/литар)

-

6,194 (денари/литар)

-

0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 31.12.2019
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-3985/1
30 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4526.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.
96/19), член 23 став (1) и (2) и член 25 став (5) 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 Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и
управување со пазарот на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. хх/19), а
во врска со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите 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 управување со
системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје, УП1 бр.0875/16 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 1 јануари
2020 година до 31 декември 2020 година, бр. 03021484/1 од 25 ноември 2019 година, доставено од Акционерското друштво ГА-МА Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020 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 2020 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 245.531.257 денари, за пренесени 180.000.000
nm3 природен гас и просечна тарифа во износ од
1,3641 ден/nm3.
2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје, се
одобрува годишен приход по составни елементи (ABB)
за дејноста пренос на природен гас за 2020 година од
регулираниот период 2017-2021 година во износ од
258.571.367 денари,
3. Тарифата за категоријата на потрошувачи производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновремено и во еден процес се произведува електрична и топлинска енергија
и/или механичка енергија изнесува 1,3059 ден/nm3
природен гас.
4. Тарифата за категоријата на потрошувачи производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи изнесува 1,4365 ден/nm3 природен гас.
5. Тарифата за категоријата на потрошувачи останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во
претходната година помала од 150.000 nm3 изнесува
1,5018 ден/nm3 природен гас.
6. Оваа oдлука е конечна во управна постапка.
7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.
УП1 бр. 08-139/19
30 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4527.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19), 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 Република Македонија“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18), 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 20172021 година, УП1 бр. 08-81/16 од 28 декември 2016 година, постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2020 година, бр.03-1584/1 од
28 ноември 2019 година, доставено од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 30 декември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И
ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТA ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2020 ГОДИНА
ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ (ДТИРЗ) СКОПЈЕ
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува регулиран
приход од 11.971.350 денари и тарифа од 2,6603
ден/nm3 за услугата дистрибуција на природен гас за
2020 година, за пренесени 4.500.000 nm3 природен гас.
2. Релативните коефициенти со кои се пресметуваат
тарифите на одделните категории на потрошувачи се
утврдува да изнесуваат 1.
3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.
УП1 бр. 08-142/19
30 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4528.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19), 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 Република Македонија“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18) 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 декември 2016 година, постапувајќи по Барањето за определување на регулиран
приход и тарифа за дистрибуција на природен гас за
2020 година од регулираниот период, бр.03-437/1 од 29
ноември 2019 година, доставено од Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2019
година, донесе

Бр. 279 - Стр. 85

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
2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД
2017-2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ
ОБЈЕКТИ „КУМАНОВО-ГАС“ - КУМАНОВО
1. На Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО ГАС“-Куманово, за
2020 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. Релативните коефициенти со кои се пресметуваат
тарифите на одделните категории на потрошувачи се
утврдуваат да изнесуваат 1.
3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.
УП1 бр. 08-143/19
30 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4529.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19), 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 Република Македонија“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.245/18), 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.0885/16 од 28 декември 2016 година, постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за дејноста дистрибуција на природен гас
за 2020 година од регулиран период од 2017-2021,
бр.03-577/1 од 29 ноември 2019 година, доставено од
Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА-ГАС Струмица, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 декември 2019
година, донесе

Стр. 86 - Бр. 279

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 2020
ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 20172021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „СТРУМИЦА ГАС“ –
СТРУМИЦА
1. На Јавното претпријатие за енергетски дејности
„СТРУМИЦА ГАС“- Струмица, за 2020 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. Релативните коефициенти со кои се пресметуваат
тарифите на одделните категории на потрошувачи се
утврдува да изнесуваат 1.
3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.
УП1 бр. 08-144/19
30 декември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4530.
Врз основа на член 92 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
на седницата одржана на 30 декември 2019 година донесе
ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Член 1
Во Правилата за пазар на електрична енергија
(„Службен весник на Република Македонија бр.
173/18) во член 41 ставот (1) се менува и гласи:
„Со денот на отпочнување на примената на овие
Правила престануваат да важат Правилата за пазар на
електрична енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/14, 42/14, 57/14, 194/14, 190/16,
80/17, 172/17, 197/17, 115/18, 241/18, 65/19 и „Службен
весник на Република Северна Македонија бр. 137/19).
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Член 3
Овие Правила влегуваат во сила со денот на донесувањето, се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнуваат да се применуваат од 1 јануари 2020 година.
Бр. 01-4002/1
30 декември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
4531.
Врз основа на член 203 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10,
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13,
113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.110/19) и согласно член 5 од Општиот колективен
договор за јавниот сектор на Република Македонија
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08
и 85/09), Министерството за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат, склучија
КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Колективниот договор на Министерството за
внатрешни работи (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/15, 227/15, 177/16 и 197/16 и „Службен весик на Република Северна Македонија“
бр.269/19), во член 169 по ставот (4) се додаваа два нови става (5) и (6), кои гласат:
„(5) Заради задржување на квалитетни стручни кадри во областа на информатиката и телекомуникациите,
а кои се дефицитарни во Република Северна Македонија, се утврдува додаток на плата за сите нивоа на
следните видови на работни места во Одделот за информатика и телекомуникации согласно закон:
- помошник на министер
- началник на организациска единица
- систем специјалист
- системски специјалист
- системски аналитичар
- програмер
- системски администратор
- координатор на група
- техничар
- оператор

30%;
30%;
30%;
30%;
30%;
30%;
30%;
25%;
20%;
20%;
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Бр. 279 - Стр. 87

- системски оператор
20%;
- контролор на квалитет
20%;
- обработувач-контролор на податоци 20%.
(6) Додатокот на плата за техничар од ставот (5)
алинеја 9 на овој член, не се однесува на работниците
од ставот (1) точка 11 на овој член.“
Член 2
Овој Колективен договор се регистрира во министерството надлежно за работите во областа на трудот, а
се објавува во ,,Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Член 3
Овој Колективен договор влегува во сила со денот
на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Македонски
Полициски синдикат
Претседател,
д-р Марјан Кицев,с.р

Министерство
за внатрешни работи
Министер,
Oливер Спасовски,с.р

Бр. 03-1907/1
27 декември 2019 година
Скопје

Бр. 13.1.1-108618/1
27 декември 2019 година
Скопје

АД МЕПСО
4532.
Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон
за трговски друштва („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,
61/16, 64/18, 120/18) Министерство за транспорт и
врски во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО
Скопје во државна сопственост) на продолжението на
седницата на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.12.2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува работењето на Управниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост
Скопје во врска со Одлуката УО бр.02-7520/10 од

13.12.2019 година, со која Управниот одбор на АД
МЕПСО во државна сопственост Скопје го одобри барањето на ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД Скопје бр.02-7334
од 12.12.2019 година, за склучување на Анекс бр.2 кон
Договорот за заем ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година, продолжен со Анекс бр.1 ОДУ бр.2126/18 од
27.12.2018 година.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување.
Бр. 02-11082/1
Министер
30 декември 2019 година
за транспорт и врски,
Скопје
Горан Сугарески, с.р.
__________
4533.
Во согласност со член 383, став (1) точка 4 од Закон
за трговски друштва („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08,
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13,
187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,
61/16, 64/18, 120/18) Министерство за транспорт и
врски во својство на Собрание на Операторот на електропреносниот систем на Република Северна Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична
енергија и управување со електроенергетскиот систем
во државна сопственост Скопје (скратено АД МЕПСО
Скопје во државна сопственост) на продолжението на
седницата на Годишното собрание на акционери одржано на ден 30.12.2019 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АД МЕПСО ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува работењето на Надзорниот одбор на АД МЕПСО во државна сопственост
Скопје во врска со Одлуката НО бр. 02-7607/10 од
16.12.2019 година, со која Надзорниот одбор на АД
МЕПСО во државна сопственост Скопје ја одобри Одлуката на Управниот одбор УО бр.02-7520/10 од
13.12.2019 година за склучување на Анекс бр.2 кон Договорот за заем ОДУ бр.5091/17 од 25.12.2017 година,
продолжен со Анекс бр.1 ОДУ бр.2126/18 од
27.12.2018 година, со ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД Скопје.
Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување.
Бр. 02-11083/1
30 декември 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.
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