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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА

842.
Врз основа на член 31 став 3 од Законот за заштита
на децата („Службен весник на Република Македонија”
бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08, 83/09,
156/09 ,51/11 и 157/11), министерот за труд и социјална
политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на барањата и потребната документација за остварување на правата за заштита на децата: детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче и родителски додаток за
дете.
Член 2
1) Барањето за остварување на правото на детски
додаток се поднесува на Образец: „Барање за остварување-продолжување на право на детски додаток” во А4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр. 1-БДД,
кој е составен дел на овој правилник.
2) Образецот на барањето од став 1) на овој член
содржи:
- примател на барањето – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за остварување-продолжување на
право на детски додаток”;
- податоци за родител-старател (име и презиме,
адреса и број на лична карта);
- краток опис на барањето со напомена;
- документацијата која се поднесува кон барањето
со наведување на редните броеви на доказите во прилогот (во зависност од семејната состојба и од видот на
остварените приходи на сите членови на семејството );
- под I.податоци за подносителот (презиме, татково
име и име; матичен број; место на раѓање и живеење;
пол; припадност на заедница; степен на стручно образование-квалификација; брачна состојба; државјанство;
занимање; статус и назив на банка со број на трансакциска сметка);
- под II.податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; пол; припадност на заедница; степен на стручно
образование-квалификација; државјанство; занимање;
статус);
- под III.податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со следните обележја: реден број; име и
презиме; матичен број; сродство со подносителот /корисникот; ден, месец и година на раѓање; место на раѓање; посетува/учи; учи во РМ; учи во друга земја и
припадност на заедница);
- под IV. податоци за останатите членови на семејството (табела со следните обележја: реден број;
име и презиме; матичен број; сродство со подносителот/ корисникот; ден, месец и година на раѓање, место
на раѓање; занимање и припадност на заедница);
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- под V. податоци за приходи и имотна состојба на
подносителот;
- под VI. податоци за приходи и примања и имотна
состојба на останатите членови на семејството;
- напомена за пополнување на барањето;
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме).
Член 3
1) Кон барањето од член 2 од овој правилник, при
остварувањето на правото на детски додаток, во зависност од подносителот на барањето (родител/старател),
семејната состојба, видот на остварените приходи на
сите членови на семејството, се поднесува следната документација:
1. Извод од матична книга за родените – за дете-ца;
2. Доказ за државјанство– за родителот/старателот
и дете-ца;
3. Извод од матичната книга за венчаните, за разведени родители пресуда за разведен брак, а за починат
родител извод од матична книга на умрените;
4. Лична карта на подносителот на барањето – фотокопија со оригинал на увид;
5. Потврда за редовен ученик – од установата во која се образува; доказ за спреченост издаден од соодветен лекар за дете до 15 години живот кое поради болест не може да се образува, а наод и мислење за дете/ца над 15 години живот спречени да се образува/ат
издаден од Комисија за утврдување на неспособноста
за самостоен живот и работа на Фондот за пензиското
и инвалидското осигурување на Македонија;
6. За дете-ца земени под старателство -Решение за
старателство од Центарот за социјална работа; за детеца згрижени во згрижувачко семејство -Решение за
згрижување на деца во згрижувачко семејство;
7. За невработени лица - корисници на паричен надоместокот -Решение, чек или потврда за остварениот
надоместок за месец декември од претходната година;
8. За вработени лица - Потврда за плата, надоместоци на плата, испратнина, примени заостанати плати,
дивиденди и други примања остварени во претходната
година, а за лицата вработени кај приватен работодавец и договор за вработување; за лица кои првпат ќе се
вработат во тековната година и за лица кои биле на
неплатено отсуство- потврда за плата остварена во првиот полн месец по вработувањето односно по продолжување со работа;
9. За лица корисници на пензија - Решение за пензија, чек или потврда за остварена пензија во месец декември од претходната година;
10. За лице корисник на странска пензија - Решение
за корисник на странска пензија и потврда за висината
на остварена странска пензија остварена во претходната година;
11. За лица корисници на постојана парична помош
- Решение, упатница за исплата или потврда за остварена постојана парична помош за месец декември од
претходната година;
12. За лица корисници на социјална парична помош –
Решение за социјална парична помош, упатница за исплата или потврда за остварената социјална парична помош за месец декември од претходната година;
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13. За лица кои остваруваат приход по основ на
имот и имотни права, за лица кои остваруваат приход
од вршење земјоделска дејност, како и за лица кои остваруваат приход од вршење самостојна дејност или
професија, - доказ за остварени приходи за претходната година;
14. За лица основачи на трговско друштво или установа -Доказ за регистрација-од Централен регистар на
Република Македонија;
15. За лица сопственици на деловен простор - Доказ
за сопственост на недвижен имот (деловен простор);
16. За лица кои работат во странство – доказ за остварени приходи од привремена работа во странство
за претходната година (фирми и слично);
17. За градежни работници деташирани во странство –Потврда за примањата од работен однос и потврда
за делот од примањата што ги остваруваат за работа во
странство;
18. За членовите на семејството - невработени лица
-потврда од Центар за вработување дека се регистрирани како невработени лица или дека не се во евиденција
на невработени;
19. За разведен брак - Судско решение и слично за
доделена алиментација ;
20. Потврда за остварени приходи од камати од заштеди (банка, пошта, фирма);
21. Потврда (доказ) за остварени приходи или примања по друг основ;
22. Потврда (доказ) за бесплатно згрижување на дете во завод или установа;
23. За лице/а осудени со правосилна пресуда - доказ
за временски период за издржување на казна затвор;
24. За лице/а кој престојуваат во странство - доказ
за временски период на престој во странство.
2) Кон барањето од член 2 од овој правилник, при
продолжувањето на правото на детски додаток, се поднесува соодветна документација за утврдување на материјалната состојба на семејството, а за утврдување на
семејната состојба доколку настанале промени во истата.
Член 4
1) Барањето за остварување на правото на посебен
додаток се поднесува на Образец: „Барање за остварување – продолжување на право на посебен додаток” во
А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр. 2 –
БПД, кој е составен дел на овој правилник.
2) Образецот на барањето од став 1) на овој член
содржи:
- примател на барањето - ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за остварување-продолжување на
право на посебен додаток”;
- податоци за подносителот на барањето родителстарател (име и презиме, адреса и број на лична карта);
- краток опис на барањето со напомена;
- документација која се поднесува кон барањето;
- под I.податоци за подносителот (презиме, татково
име и име; матичен број; место на раѓање и живеење;
пол; припадност на заедница; степен на стручно образование-квалификација; брачна состојба; државјанство;
занимање; статус и назив на банка со број на трансакциска сметка);
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- под II.податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; пол; припадност на заедница; степен на стручно
образование-квалификација; државјанство; занимање;
статус);
- под III. податоци за децата за кои се поднесува барањето (табела со следните обележја: реден број; име и
презиме; матичен број; сродство со подносителот/корисникот; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; посетува/учи; работи и припадност на заедница);
- под IV. податоци за останатите членови на семејството (табела со следните обележја: реден број;
име и презиме; матичен број; сродство со подносителот/корисникот; ден, месец и година на раѓање, место
на раѓање; занимање и припадност на заедница);
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителотна барањето (име, татково
име и презиме).
Член 5
1) Кон барањето од член 4 од овој правилник, при
остварувањето на правото на посебен додаток се поднесува следната документација:
1. Извод од матична книга на родените на детето;
2. Уверение за државјанство на детето;
3. Наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби на детето;
4. Решение за категоризација од Центарот за социјална работа;
5. Потврда дека детето не е институционално згрижено на товар на државата;
6. Лична карта на подносителот на барањето (фотокопија) со оригинал на увид.
2) Кон барањето од член 4 од овој правилник, при
продолжувањето на правото на посебен додаток, се
поднесува документација само доколку настанале промени.
Член 6
1) Барањето за остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче се поднесува на
Образец: „Барање за остварување на право на еднократна парична помош за новороденче” во А-4 формат
на бела хартија, даден во Прилог бр.3 – БЕППН кој е
составен дел на овој правилник.
2) Образецот на барањето од став 1) на овој член
содржи:
- примател на барањето – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за остварување на право на еднократна парична помош за новороденче”;
- податоци за подносителот на барањето родителстарател (име и презиме, адреса, ЕМБГ, населено место/општина и број на лична карта) и назив на банка со
број на трансакциска сметка;
- опис на барањето;
- документација која се поднесува кон барањето со
напомена до кој центар за социјална работа се поднесува барањето и која документација (докази) се поднесува со барањето во зависност од подносителот на барањето (мајка/татко/старател);
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- под I.податоци за мајката ( табела со следните
обележја: презиме, татково име и име; адреса и место
на живеење, општина, датум и место на раѓањето на
детето, припадност на заедница; школска подготовка;
статус; матичен број; лична карта; државјанство );
- под. II. податоци за сите членови на семејството
(табела со следните обележја: реден број; име и презиме; матичен број; сродство со подносителот; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; занимање и
припадност на заедница);
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме).
Член 7
Кон барањето од член 6 од овој правилник се поднесува следната документација:
1. лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал
на увид;
2. мајчина книшка на увид за мајката или потврда
од лекар специјалист за редот на раѓање на детето, а за
посвоено дете доказ од центарот за социјална работа за
ред на посвојување на детето;
3. извод од матична книга на родени за детето;
4. доказ за државјанство на подносителот на барањето;
5. лична карта од таткото (фотокопија) со оригинал
на увид (во случај кога мајката не е државјанин на Република Македонија, а склучила брак со државјанин на
Република Македонија).
Член 8
1) Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, во зависност од тоа кој го остварува правото (мајката или таткото/старателот), како и
за кое дете се поднесува барањето (трето или трето и
четврто дете), се поднесува на еден од обрасците, и
тоа:
- Образец „Барање за остварување-продолжување
на право на родителски додаток за дете (за трето дете)”
во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр. 4БРДД, кој е составен дел на овој правилник;
- Образец “Барање за остварување-продолжување
на право на родителски додаток за дете (за трето дете)”
во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр.
4А-БРДД, кој е составен дел на овој правилник;
- Образец “Барање за продолжување на право на
родителски додаток за дете (за трето и четврто дете)”
во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог бр.
5-БРДД, кој е составен дел на овој правилник;
- Образец “Барање за остварување-продолжување
на право на родителски додаток за дете (за трето и четврто дете)” во А-4 формат на бела хартија, даден во
Прилог бр. 5А-БРДД, кој е составен дел на овој правилник.
2) Образецот на барањето од став 1) алинеја 1 на
овој член содржи:
- примател на барањето – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за остварување-продолжување на
право на родителски додаток за дете (за трето дете)”;
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- податоци за мајката (име и презиме, адреса и број
на лична карта);
- опис на барањето со напомена;
- документација која се поднесува кон барањето со
наведување на доказите во прилог;
- под I.податоци за подносителот на барањето-мајката ( презиме, татково име и име; матичен број; место
на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен
на стручно образование-квалификација; брачна состојба; државјанство; занимање; статус и назив на банка со
број на трансакциска сметка);
- под II.податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен на стручно
образование-квалификација; државјанство; занимање;
статус);
- под III.податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните обележја:реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; занимање; припадност на заедница);
- под IV. податоци за децата за кои се поднесува
барањето (табела со следните обележја: реден број; име
и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; посетува/учи и
припадност на заедница);
- под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања;
- под VI. податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката во текот бременоста;
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити,
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме).
3) Образецот на барањето од став 1) алинеја 2 на
овој член содржи:
- примател на барањето – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за остварување-продолжување на
право на родителски додаток за дете (за трето дете)”;
- податоци за таткото/старателот (име и презиме,
адреса и број на лична карта);
- опис на барањето со напомена;
- основ на поднесување на барањето со појаснување на случаите кога барањето го поднесува, односно
остварува таткото/старателот;
- документација која се поднесува кон барањето со
наведување на доказите во прилог ;
- под I.податоци за подносителот на барањето-таткото/старателот ( презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на
заедница; степен на стручно образование-квалификација; брачна состојба; државјанство; занимање; статус
и назив на банка со број на трансакциска сметка);
- под II.податоци за мајката ( презиме, татково име
и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен на стручно образованиеквалификација; државјанство; занимање; статус);
- под III.податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните обележја: реден број; име и презиме;
матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на
раѓање; место на живеење; занимање; припадност на
заедница);
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- под IV. податоци за децата за кои се поднесува
барањето (табела со следните обележја: реден број; име
и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; посетува/учи и
припадност на заедница);
- под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања;
- под VI. податоци за вршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката во текот бременоста;
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето на барањето
(име, татково име и презиме).
4) Образецот на барањето од став 1) алинеја 3 на
овој член содржи:
- примател на барањето – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за продолжување на право на родителски додаток за дете (за трето и четврто дете) “
- податоци за мајката (име и презиме, адреса и број
на лична карта);
- опис на барањето;
- документација која се поднесува кон барањето со
наведување на доказите во прилог и напомена;
- под I.податоци за подносителот на барањето-мајката ( презиме, татково име и име; матичен број; место
на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен
на стручно образование-квалификација; брачна состојба; државјанство; занимање; статус и назив на банка со
број на трансакциска сметка);
- под II.податоци за брачниот другар ( презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен на стручно
образование-квалификација; државјанство; занимање;
статус);
- под III.податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните обележја:реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; занимање; припадност на заедница);
- под IV. податоци за децата за кои се поднесува
барањето (табела со следните обележја: реден број; име
и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; посетува/учи и
припадност на заедница);
- под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања;
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме).
5) Образецот на барањето од став 1) алинеја 4 на
овој член содржи:
- примател на барањето – ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
- наслов: „Барање за остварување-продолжување на
право на родителски додаток за дете (за трето и четврто дете)”;
- податоци за таткото/старателот (име и презиме,
адреса и број на лична карта);
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- опис на барањето;
- основ на поднесување на барањето со појаснување на случаите кога барањето го поднесува, односно
остварува таткото/старателот;
- документација која се поднесува кон барањето со
наведување на доказите во прилог и со напомена ;
- под I.податоци за подносителот на барањето-таткото/старателот ( презиме, татково име и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на
заедница; степен на стручно образование-квалификација; брачна состојба; државјанство; занимање; статус
и назив на банка со број на трансакциска сметка);
- под II.податоци за мајката ( презиме, татково име
и име; матичен број; место на раѓање и живеење; припадност на заедница; степен на стручно образованиеквалификација; државјанство; занимање; статус);
- под III.податоци за децата по ред на раѓање (табела со следните обележја:реден број; име и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; занимање; припадност на заедница);
- под IV. податоци за децата за кои се поднесува
барањето (табела со следните обележја: реден број; име
и презиме; матичен број; ден, месец и година на раѓање, место на раѓање; место на живеење; посетува/учи и
припадност на заедница);
- под V. податоци за вршени задолжителни вакцинирања;
- изјава дека наведените податоци во барањето се
вистинити;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето (име, татково име и презиме).
Член 9
1) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 1 од овој
правилник, при остварување на правото на родителски
додаток за дете (за трето дете), се поднесува следната
документација:
1. лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал
на увид, (а за мајките за кои од личната карта не може
да се утврди дека се со постојано место на живеење во
Република Македонија последните три години пред
поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува
односно од кој може да се утврди дека се со постојано
место на живеење во Република Македонија последните три години);
2. доказ за државјанство на мајката;
3. извод од матичната книга на родени за детето;
4. изјава од мајката како подносител на барањето
дека не живее и не работи во странство;
5. извод односно изводи од матичната книга на родени за детето односно децата од претходниот ред на
раѓање на мајката, а ако има починато дете/ца и извод
односно изводи од матичната книга на умрените и изјава од мајката за редоследот на раѓања на децата,
спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на детето, а ако има
починато дете се наведува и датумот и часот на смртта
на детето, запишани во изводот од матичната книга на
умрени на детето;
6. доказ дека децата од претходниот ред на раѓање
не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување,
издаден од центарот за социјална работа;
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7. доказ дека не и е одземено родителското право на
мајката над децата од претходниот ред на раѓање, издаден од центарот за социјална работа;
8. доказ за мајката за извршени задолжителни
здравствени прегледи и контроли на мајката за време
на бременоста, издаден од соодветна здравствена установа;
9. доказ за вршење на задолжителните вакцинации
на детето, издаден од соодветна здравствена установа
за трето дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари
2009 година;
10. потврда дека детето е запишано и редовно ја
следи наставата во основно училиште, издадена од
установата во која е запишано - за трето дете по ред на
раѓање, родено од 1 јануари 2009 година;
11. потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од образовната установа во која е
запишано - за дете кое поради болест или повреда е
спречено редовно да ја посетува наставата;
12. потврда за дете дека поради видот и степенот
на попреченост не може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа.
2) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 1 од овој
правилник, при продолжување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете) се поднесува фотокопија од лична карта со оригинал на увид и доказите
од ставот 1) точки 4, 6, 9, 10, 11 и 12 на овој член.
3) Доказите од ставот 1) точки 10, 11 и 12 на овој
член се поднесуваат од започнување на школувањето
на детето согласно со закон.
4) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 2 од овој
правилник, (за случаите кога родителскиот додаток за
дете го остварува таткото/старателот на детето), се
поднесува следната документација:
1. лична карта од мајката (фотокопија) односно доказ за постојано место на живеење за мајката, освен во
случај мајката да не е жива;
2. лична карта од таткото односно старателот (фотокопија) со оригинал на увид, а за татко односно старател за кој од личната карта не може да се утврди дека
се со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека се со постојано место на живеење
во Република Македонија последните три години;
3. доказ за државјанство на таткото односно старателот;
4. извод од матичната книга на родени за детето;
5. извод односно изводи од матичната книга на родени за детето односно децата од претходниот ред на
раѓање на мајката, а ако има починато дете/ца и извод
односно изводи од матичната книга на умрените и изјава од таткото односно старателот за редоследот на раѓања на децата на мајката, спрема датумот и часот на
раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на
родени на детето, а ако има починато дете се наведува
и датумот и часот на смртта на детето, запишани во изводот од матичната книга на умрени на детето ;
6. доказ дека децата од претходниот ред на раѓање
не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување,
издаден од центарот за социјална работа;
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7. доказ дека не му е одземено родителското право
на таткото односно на старателот над децата од претходниот ред на раѓање, издаден од центарот за социјална работа, а за старателот и дека не му е одземено и
старателското право;
8. извод од книгата на умрените во случај кога мајката е почината;
9. доказ дека мајката го напуштила детето, издаден
од центарот за социјална работа;
10. потврда од соодветна здравствена установа за
подолготрајно континуирано болничко лекување на
мајката;
11. доказ за сериозно нарушена здравствена состојба на мајката, со оценка за нарушената здравствена состојба од надлежна комисија и соодветна документација;
12. доказ за студиски престој, усовршување и специјализација на мајката, издаден од соодветна институција односно орган;
13. доказ за одземена деловна способност на мајката, издаден од центарот за социјална работа;
14. изјава од таткото односно старателот како подносител на барањето дека не живее и не работи во
странство;
15. доказ за мајката за извршени задолжителни
здравствени прегледи и контроли на мајката за време
на бременоста, издаден од соодветна здравствена установа;
16. доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден од соодветна здравствена установа - за трето дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година;
17. потврда дека детето е запишано и редовно ја
следи наставата во основно училиште, издадена од
установата во која е запишано - за трето дете по ред на
раѓање, родено од 1 јануари 2009 година;
18. потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од образовната установа во која е
запишано - за дете кое поради болест или повреда е
спречено редовно да ја посетува наставата;
19. потврда за дете дека поради видот и степенот
на попреченост не може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа.
5) Доказите од ставот 4) точки 8, 9, 10, 11, 12 и 13
на овој член се поднесуваат во зависност од основот по
кој таткото односно старателот го остварува правото на
родителски додаток за дете.
6) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 2 од овој
правилник, при продолжување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете) се поднесува фотокопија од лична карта со оригинал на увид и доказите
од ставот 4) точки 6, 14 и 16 на овој член, а во зависност од основот и соодветен доказ од ставот 4) точки
10, 11 и 12 на овој член.
7) Доказите од ставот 4) точки 17, 18 и 19 на овој
член се поднесуваат од започнување на школувањето
на детето согласно со закон.
8) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 3 од овој
правилник, при продолжувањето на правото на родителски додаток (за трето и четврто дете) се поднесува
следната документација:
1. лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал
на увид;
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2. изјава од мајката како подносител на барањето
дека не живее и не работи во странство;
3. доказ дека децата од претходниот ред на раѓање
не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување,
издаден од центарот за социјална работа;
4. доказ за вршење на задолжителните вакцинации
на детето, издаден од соодветна здравствена установа
за трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1
јануари 2009 година;
5. потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во основно односно во средно училиште,
издадена од установата во која е запишано - за трето и
четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари
2009 година;
6. потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува наставата;
7. потврда за дете дека поради видот и степенот на
попреченост не може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа.
9) Доказите од ставот 8) точки 5, 6 и 7 на овој член
се поднесуваат од започнување на школувањето на детето согласно со закон.
10) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 4 од овој
правилник при остварувањето на правото на родителски додаток (за трето и четврто дете) се поднесува
следната документација:
1.лична карта од мајката (фотокопија), освен во
случај мајката да не е жива;
2. лична карта од таткото односно старателот (фотокопија) со оригинал на увид;
3. доказ за државјанство на таткото односно старателот;
4. доказ дека децата од претходниот ред на раѓање
не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување,
издаден од центарот за социјална работа;
5. доказ дека не му е одземено родителското право
на таткото односно на старателот над децата од претходниот ред на раѓање, издаден од центарот за социјална работа, а за старателот и дека не му е одземено и
старателското право;
6. извод од книгата на умрените во случај кога мајката е почината;
7.доказ дека мајката го напуштила детето, издаден
од центарот за социјална работа;
8. потврда од соодветна здравствена установа за подолготрајно континуирано болничко лекување на мајката;
9. доказ за сериозно нарушена здравствена состојба
на мајката, со оценка за нарушената здравствена состојба од надлежна комисија и соодветна документација ;
10. доказ за студиски престој, усовршување и специјализација на мајката, издаден од соодветна институција односно орган;
11. доказ за одземена деловна способност на мајката, издаден од центарот за социјална работа;
12. изјава од таткото односно старателот како поднесувач на барањето дека не живее и не работи во
странство;

Бр. 28 - Стр. 7

13. доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден од соодветна здравствена установа - за второ, трето и четврто дете по ред на раѓање,
родено од 1 јануари 2009 година;
14. потврда дека детето е запишано и редовно ја
следи наставата во основно односно во средно училиште, издадена од установата во која е запишано - за
трето и четврто дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година;
15.потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува наставата;
16.потврда за дете дека поради видот и степенот на
попреченост не може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа.
11) Во зависност од основот по кој таткото односно
старателот го остварува правото на родителски додаток
за дете поднесува соодветни докази од ставот 10)
точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од на овој член.
12) Кон барањето од член 8 став 1) алинеја 4 (при
продолжување на правото на родителски додаток за дете) се поднесува следната документација: фотокопија
на лична карта со оригинал на увид и доказите од ставот 10) точките 4, 12, и 13 на овој член, а во зависност
од основот по кој го остварил правото поднесува и соодветен доказ од ставот 10) точките 8, 9 и 10 на овој
член.
13) Доказите од ставот 10) точки 14 , 15 и 16 на
овој член се поднесуваат од започнување на школувањето на детето согласно со закон.
Член 10
1) Поднесувањето на обрасците од членовите 2, 4,
6 и 8 од овој правилник се врши во хартиена форма.
2) По исклучок од став 1) на овој член, образецот
од член 2 од овој правилник може да се поднесе и во
електронска форма.
3) При поднесувањето на образецот од член 2 од
овој правилник во електронска форма, подносителот го
потврдува својот идентитет и автентичност на поднесените податоци во информацискиот систем на центарот
за социјална работа со користење на сертификат издаден од регистриран издавач на сертификати согласно
со закон.
Член 11
До денот на отпочнувањето на примена на овој правилник, остварувањето/продолжувањето на правата за
заштита на децата: детски додаток, посебен додаток,
еднократна парична помош за новороденче и родителски додаток за дете, ќе продолжи да се врши на постојниот начин на поднесување на барања за наведените
права.
Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1
јули 2012 година, освен одредбите на член 10 ставови
2 и 3 кои ќе отпочнат да се применуваат од 1 септември 2012 година.
Бр. 11- 6284/3-11
20 февруари 2012 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.
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КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

843.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 129 и член 131 став 1 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011) на седницата одржана на ден 10/02/2012 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува неправилност во работењето на
Друштвото за управување со инвестициски фондови
КД Фондови АД Скопје во начинот на водење на регистарот на удели на отворените инвестициски фондови
КД Брик и КД Нова ЕУ кое е спротивно на член 118 од
Законот за инвестициски фондови и Правилникот за
форма, содржина, начин на водење на Регистарот на
удели во отворениот инвестициски фонд и објавување
на податоци од Регистарот на удели („Службен весник
на РМ“ број 153/2009).
2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од
30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека постапило
по решението на Комисијата.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 08 УП1-15
Комисија за хартии од вредност
10 февруари 2012 година на Република Македонија
Скопје
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
844.

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99,
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006,
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за
животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат
при увоз и/или производство на нафтени деривати
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.2.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:

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

ден/лит
до 44,761
до 46,096

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

ден/лит
до 46,744

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

ден/лит
до 46,126

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 39,332

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

ден/лит
до 84,00
до 85,50

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

ден/лит
до 74,50

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

ден/лит
до 63,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 47,934

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

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
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Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

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

ден/лит
до 0,030

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

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

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

ден/лит
до 0,890
до 0,890

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

ден/лит
до 0,300

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

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

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

ден/лит
до 21,756
до 21,692

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

ден/лит
до 12,362

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

ден/лит
до 3,223

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

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

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.02.2012
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-358/1
27 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
845.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за вработување
на инвалидни лица за производство, трговија и услуги
ТЕКОМА ДОО Штип, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
27.2.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ТЕКОМА ДОО Штип со седиште на ул.Гоце Делчев бр. 36,
Штип, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за фотонапонската електроцентрала со планирана моќност од 750 kW и со локација на КП бр.816/2 КО Долани, Oпштина Штип.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и
услуги ТЕКОМА ДОО Штип, со седиште на
ул. Гоце Делчев бр. 36, Штип
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-17
- назив на електроцентралата: TEKOMA
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр.816/2 КО Долани, Oпштина Штип
- планирана моќност на електроцентралата: 750 kW
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 865.275 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
27.2.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала со планирана
моќност од 750 kW и со локација на КП бр.816/2 КО
Долани, Oпштина Штип треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/12).
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5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение,
согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори
на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-24/12
27 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

846.

Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје,
за издавање на привремено решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на
седницата одржана на ден 27.02.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Брбушница“ со планирана моќност од 576
kW и со локација на КП бр. 37/10, бр. 134/2 и бр. 198/4,
КО Блатец, КП бр. 693/6 и КП бр. 2698/5, КО Лаки, Општина Виница.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-18
- назив на електроцентралата: МХЕ „Брбушница“
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр. 37/10, бр. 134/2 и бр. 198/4,
КО Блатец, КП бр. 693/6 и КП бр. 2698/5, КО Лаки,
Општина Виница
- планирана моќност на електроцентралата: 576 kW

- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.800.905 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години
- датум на престанок на важење на ова решение:
27.02.2015 година
3. Хидроелектроцентралата МХЕ „Брбушница“ со
планирана моќност од 576 kW и со локација на КП бр.
37/10, бр. 134/2 и бр. 198/4, КО Блатец, КП бр. 693/6 и
КП бр. 2698/5, КО Лаки, Општина Виница треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на
ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-28/12
Претседател,
27 февруари 2012 година
Димитар Петров, с.р.
Скопје
__________

847.

Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје,
за издавање на привремено решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на
седницата одржана на ден 27.02.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентра-
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лата МХЕ „Крива Река 2“ со планирана моќност од 584
kW и со локација на КП бр.1472/4, бр.1508/15,
бр.1513/2, бр.1513/11 и КП бр.1359/5, КО Костур, Општина Крива Паланка.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-19
- назив на електроцентралата: МХЕ „Крива Река 2“
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр.1472/4, бр.1508/15, бр.1513/2, бр.1513/11 и КП
бр.1359/5, КО Костур, Општина Крива Паланка
- планирана моќност на електроцентралата: 584 kW
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.634.887 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години
- датум на престанок на важење на ова решение:
27.02.2015 година
3. Хидроелектроцентралата МХЕ „Крива Река 2“ со
планирана моќност од 584 kW и со локација на КП
бр.1472/4, бр.1508/15, бр.1513/2, бр.1513/11 и КП
бр.1359/5, КО Костур, Општина Крива Паланка треба
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став
2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-31/12
Претседател,
27 февруари 2012 година
Димитар Петров, с.р.
Скопје
__________

848.

Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ
ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
27.2.2012 година, донесе

Бр. 28 - Стр. 35

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Кркљанска река“, со планирана моќност од
384 kW и со локација на КП бр.5388/2, бр.5388/8,
бр.1947/2, бр.3867/4, бр.3886/2 и бр.3887/2, КО Кркља,
Општина Крива Паланка.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-20
- назив на електроцентралата: МХЕ „Кркљанска река“
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр.5388/2, бр.5388/8, бр.1947/2, бр.3867/4, бр.3886/2 и
бр.3887/2, КО Кркља, Општина Крива Паланка
- планирана моќност на електроцентралата: 384 kW
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.636.428 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години
- датум на престанок на важење на ова решение:
27.2.2015 година
3. Хидроелектроцентралата МХЕ „Кркљанска река“, со планирана моќност од 384 kW и со локација на
КП бр.5388/2, бр.5388/8, бр.1947/2, бр.3867/4, бр.3886/2
и бр.3887/2, КО Кркља, Општина Крива Паланка треба
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став
2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/12).
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/12).
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-34/12
27 февруари 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

27 февруари 2012
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849.

Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ФЕРО
ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Велес, за издавање на
привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 27.2.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за вработување на инвалидни лица
за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ
ДОО експорт-импорт Велес со седиште на ул.Раштански пат бб, Велес, му се издава решение за стекнување
на привремен статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Слатино“ со планирана моќност од 560 kW и со локација на
КП бр.1101/10, бр.1101/15 и бр.5550/4 и КП бр.5552/6,
КО Слатино, Општина Дебарца.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ФЕРО
ИНВЕСТ ДОО експорт-импорт Велес
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-21
- назив на електроцентралата: МХЕ „Слатино“
- податоци за локација на електроцентралата: КП
бр.1101/10, бр.1101/15 и бр.5550/4 и КП бр.5552/6, КО
Слатино, Општина Дебарца
- планирана моќност на електроцентралата: 560 kW
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.143.215 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години
- датум на престанок на важење на ова решение:
27.2.2015 година
3. Хидроелектроцентралата МХЕ „Слатино“ со планирана моќност од 560 kW и со локација на КП
бр.1101/10, бр.1101/15 и бр.5550/4 и КП бр.5552/6, КО
Слатино, Општина Дебарца треба да биде пуштена во
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија за продолжување на важноста на
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 18/12).
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на
техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од
Правилникот за повластени производители на електрична
енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-39/12
27 февруари 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА

850.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02,
37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануари 2012 година, во однос на месец декември 2011 година, е повисока за 1,2%.
2. Правото на пораст на платите за месец јануари 2012
година, во однос на месец декември 2011 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија изнесува 0,6%.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

