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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2746.
Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и
53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ
ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.2/16, 27/16, 50/16, 68/16 и 99/16) во членот 2, ставот
(3) се брише.
Ставовите (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови
(3), (4), (5), (6) и (7).
Член 2
Во членот 3 ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18) и (19).
Член 3
Во членот 4 во точка 1. зборовите „1-а.“ се бришат.
Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4711/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2747.
Врз основа на членот 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007,19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014 и 196/2015), а во врска со член 2 од
Уредбата за методологија за распределба на средствата
остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 12/2008 и 22/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 7.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ
ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА
КАКО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член1
Со оваа одлука се распределуваат средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија
од фосилни горива како наменски дотации на општините, во износ од 23.515.583,00 денари.
Член 2
Средствата од членот 1 на оваа одлука се распределуваат согласно критериумите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 7
од Уредбата за методологија за распределба на средствата
остварени како приход од надоместокот за производство на
енергија од фосилни горива, на следните општини:
Општина
Новаци
Битола
Могила
Кичево
Гази Баба
Аеродром
Центар
Кисела Вода
Чаир

Износ во денари
6.088.557,00
13.314.536,00
2.899.313,00
787.969,00
112.906,00
34.655,00
63.842,00
17.278,00
196.527,00

Член 3
Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се обезбедат
од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, како одобрен план во Раздел 121.01 – Министерство за животна средина и просторно планирање, програма 2 – Заштита за животна средина, потпрограма 21 – Инвестиции
во животна средина, категорија 48 - Капитални расходи,
ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3857/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2748.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење, без надомест, на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со претседателот на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Опис
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Стаклена витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина
Постоље за витрина

Инвентарен број
00107
00108
00109
00110
00111
00112
00113
00114
00115
00116
00117
00118
00119
00120
00121
00122
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Националната установа Археолошки музеј на Македонија.

2749.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе

Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното
наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Археолошки музеј на Македонија, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА
МАКЕДОНИЈА

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Бр. 42-4448/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Бр. 42-4162/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2750.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното
наследство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:
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Бр. 112 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 112
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Археолошки музеј на Македонија.
Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Археолошки музеј на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4450/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

13 јуни 2016

Бр. 112 - Стр. 7

2751.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното наследство, му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

2752.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13,
69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16
и 53/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија”
бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13,
164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13,
149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството
(„Службен весник на Република Македонија” бр.7/08,
116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на РепубликаМакедонија, на седницата одржана на 7.6.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА
2016 ГОДИНА

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на Македонија.
Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното
наследство, склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.2/16, 68/16, 71/16, 90/16 и 100/16), во делот I, во табелата, во мерката број 1, износот
„1.950.000.000“, се заменува со износот „2.000.000.000“.
Мерката „1-а.“ се брише.
II
Во делот II, во воведната реченица износот
„1.950.000.000“, се заменува со износот „2.000.000.000“.
III
Во делот XIII ставот 3 се брише.
IV
Во делот XV во табелата мерката „1-а.“ се брише.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

V
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4453/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Бр. 42-4710/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 112
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
2753.
ОБЈАВА
Договорот меѓу Република Македонија и Република
Албанија за социјално осигурување, склучен во Скопје
на 17 март 2015 година, ратификуван од Собранието на
Република Македонија и објавен во „Службен весник
на Република Македонија“ број 38/2016, којшто е ратификуван и од страна на Република Албанија, согласно
со член 39 од предметниот Договор, стапил во сила на
1 јуни 2016 година.

8 јуни 2016 година
Министер,
Скопје
Никола Попоски, с.р.
__________
2754.
ОБЈАВА
Договорот меѓу Македонската Влада и Владата на
Кралството Данска за поттикнување и заемна заштита
на инвестиции, склучен во Копенхаген на 8 мај 2015
година, ратификуван од Собранието на Република Македонија и објавен во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 226/2015, којшто е ратификуван и од
страна на Кралството Данска, согласно со член 15 од
предметниот Договор, ќе стапи во сила на 30 јуни 2016
година.

8 јуни 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2755.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
член 14 точка ѓ) и член 16 точка д) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07,
86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден
8.6.2016 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Нотарот Миодраг Стојановски именуван за вршење на нотарската служба на подрачјето на Основниот
суд во Велес, се разрешува од службата нотар поради
тоа што трајно ја загуби способноста за вршење на
службата и со тоа му престанува службата нотар.
2. Решението влегува во сила на денот на донесувањето.

Образложение
Нотарот Миодраг Стојановски е именуван со решение број 04-3553/1 од 27.7.1999 година на Министерот
за правда, за подрачјето на Основниот суд во Велес.
До Министерството за правда, на ден 23.5.2016 година, нотарот достави барање согласно член 14 и член
16 од Законот за нотаријатот, да му престане службата
нотар од здравствени причини, за што во прилог достави Решение бр. 07200253073 од 12.5.2016 година на
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија – Стручна служба – Филијала Велес и извештај на специјалист-супспецијалист број 13437 од
9.5.2016 година, од Универзитетската клиника за неврологија во Скопје.
Согласно член 38 став (1) од Законот за пензиско и
инвалидско осигурување („Службен весник на РМ“ бр.
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 160/14,
188/14, 20/15, 61/15 и 173/15), инвалидност постои кога
кај осигуреникот, поради промена на здравствената
состојба која не може да се одстрани со лекување или
со медицинска рехабилитација, работната способност е
трајно намалена за повеќе од половина во споредба со
физички или здрав осигуреник со исто или слично образование и способност.
Со решението на Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување на Македонија – Стручна служба – Филијала Велес. Комисијата за оцена на работната способност констатирала дека кај лицето Миодраг Стојановски од Велес постои инвалидност од прва категорија,
бидејќи работната способност била намалена за 86%,
заради што постои трајно губење на работната способност или општа неспособност за работа, како последица на болест сметано од 2.3.2016 година.
Како доказ за утврдената дијагноза нотарот Миодраг Стојановски има приложено и Извештај на специјалист-супспецијалист број 13437 од 9.5.2016 година, од
Универзитетската клиника за неврологија во Скопје.
Министерот за правда, постапувајќи согласно член
14 точка ѓ) и член 16 точка д) од Законот за нотаријатот, и по писмено прибавено мислење од Нотарската
комора на Република Македонија број 03-878/4 од
1.6.2016 година, одлучи како во диспозитивот на ова
решение.
ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе управен спор пред
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот
на ова решение.
Бр. 09-2223/4
8 јуни 2016 година
Скопје

Министер за правда,
м-р Валдет Џафери, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2756.
Врз основа на член 116 став 6 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и
37/16), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на запишување во регистарот на здравствените работници (во
натамошниот текст: Регистар).
Член 2
Регистарот се води во електронска форма, на начин
со кој се обезбедува заштита на личните податоци, согласно прописите од областа на заштитата на личните
податоци.
Член 3
Запишувањето на податоците во Регистарот се
врши континуирано.
Податоците во Регистарот се заштитени од неовластени измени согласно принципите на електронска заштита на податоци.
Член 4
Од страна на Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора и коморите во кои се здружуваат
здравствените работници со средно, вишо и високо
стручно образование од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата (во натамошниот текст: комората), податоците за здравствените работници се запишуваат во Регистарот согласно податоците од службената евиденција што ја водат во рамките и врз основа
на доделените јавни овластувања за извршување на задачите на комора.
Член 5
Запишувањето на податоците од член 4 од овој правилник се врши истовремено со завршувањето на авторизираното внесување на податоците во електронската
службена евиденција на комората, преку интероперабилен трансфер на податоците до соодветните рубрики
во Регистарот.
За секој запишан податок извршен на начинот од
ставот 1 на овој член, во Регистарот се генерира запис
за времето кога е извршен трансферот на податокот и
за комората од која е преземен.
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Член 6
По исклучок од член 5 од овој правилник, ако службената евиденција се води во хартиена форма или ако
не може да се обезбеди интероперабилен трансфер на
податоците, запишувањето на податоците во Регистарот се врши од страна на службено лице овластено од
соодветната комора за запишување на податоците во
Регистарот, со единствено корисничко име и лозинка
што овозможуваат целосен пристап до рубриките од
Регистарот во кои се запишуваат податоците од член 4
од овој правилник.
Запишувањето на податоците на начинот од ставот
1 на овој член се врши без одложување, а најдоцна три
часа по запишувањето на податоците во службената
евиденција на комората.
Член 7
Запишувањето на податоците за вработувањето и
стручниот, односно научниот назив на здравствените
работници се врши од страна на службеното лице од
Институтот за јавно здравје на Република Македонија,
овластено за запишување на податоците во Регистарот,
со единствено корисничко име и лозинка што овозможуваат целосен пристап до рубриките од Регистарот во
кои се запишуваат тие податоци.
Запишувањето на податоците на начинот од ставот
1 на овој член се врши најдоцна следниот работен ден
од денот на утврдувањето дека во предлогот на здравствената установа на јасен и неспорен начин се содржани податоците што се предмет на запишување.
Член 8
Секое запишување податоци во Регистарот од член
6 и 7 од овој правилник се потпишува со електронски
потпис од страна на овластеното службено лице, кое ги
координира сите активности потребни за гаранција на
веродостојноста на податоците, заштита од неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од
губење на податоците.
Член 9
Запишувањето на податокот за бројот на факсимилот на здравствените работници - доктори на медицина, доктори на стоматологија и фармацевти со завршено високо образование или со завршени академски
интегрирани студии со 300, односно 360 ЕКТС од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата,
кои вршат дејност во мрежата на здравствени установи, се врши истовремено со завршувањето на авторизираното внесување на тој податок во базата на податоци од интегрираниот здравствен информатички
систем, преку интероперабилен трансфер на податоците до соодветната рубрика во Регистарот.
Член 10
Во еден електронски запис можат да се запишат податоци само за еден здравствен работник.

Стр. 10 - Бр. 112
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Во случај на погрешно запишување на податоци во
Регистарот, исправката се врши со запишување на податоците во нов електронски запис, со точно определена
целосна врска со електронскиот запис кој се исправа.
Член 11
Во Регистарот се запишува и секој нов податок
и/или секоја натамошна промена во податоците на
здравствениот работник.
За секоја промена на податоците во Регистарот се
врши дополнување на податоците во постојниот електронски запис.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 11-5139/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
2757.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 2 и
член 20 став 1 алинеји 1 и 10, а во врска со член 71 став
1 алинеји 17 и 18 и член 75 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и
132/14), член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја
10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.014351/1 од 29.8.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување
на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен
конкурс, УП1 бр.08-32 од 5.2.2016 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 21/16), во врска со
поднесената Пријава (арх.бр.08-279 од 27.4.2016 година)
од страна на физичкото лице Илкер Јусуф од Гостивар, а
согласно Извештајот за оценување на пријавата
(арх.бр.08-279 од 8.6.2016 година) и Заклучокот бр.023116/3 од 10.6.2016 година, на својата 22-ра седница одржана на 10.6.2016 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС, МУЗИЧКОГОВОРНО РАДИО ОД ОПШТ ФОРМАТ, НА ЛОКАЛНО НИВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ГОСТИВАР
1. Се доделува дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик, на локално ниво, на подрачјето на Општина Гостивар, на кандидатот Илкер Јусуф, од Гостивар.

Радио програмскиот сервис од став 1 на оваа точка
ќе се емитува преку радиофреквенција определена од
страна на Агенцијата за електронски комуникации на
Република Македонија, и тоа: 94.8 МHz.
2. Дозволата за радио емитување на локално ниво,
наведена во точка 1 на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да
се пренесува на друго лице.
3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, лицето Илкер Јусуф од Гостивар, на кое му е доделена дозволата од точка 1 на оваа Одлука, треба да
регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот регистар, согласно член 77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Трговското радиодифузно друштво кое ќе биде основано од лицето Илкер Јусуф од Гостивар на кое му е
доделена дозволата од точка 1 на оваа Одлука, ќе плаќа
годишен надоместок на сметка на Агенцијата, за секоја
тековна година почнувајќи од датумот на доделување
на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на
приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 80 од
напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник
на Република Македонија“ бр.172/14) и Правилникот
за подрачјата на емитување на телевизиски и радио
програми („Службен весник на Република Македонија“
бр.172/14).
4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио емитување со користење на
радиофреквенции издава одобрение за користење на
радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации.
За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред
почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за
користење радиофреквенции.
5. Трговското радиодифузно друштво кое ќе биде
основано од лицето Илкер Јусуф од Гостивар, на кое
му е доделена дозволата од точка 1 на оваа Одлука, се
обврзува да започне со вршење на дејноста најдоцна до
1 септември 2016 година.
Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во став 1 на оваа
точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена
и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.
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6. Лицето наведено во точка 1 на оваа Одлука, на
кое му е доделена дозволата за радио емитување е
должно во целост да ги исполни условите и барањата
на кои се обврзал во Пријавата при конкурирањето.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесетиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со цел утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските
услови во согласност со барањето за добивање дозвола
за радио емитување.
7. За оваа Одлука писмено да се извести учесникот
на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на локално ниво, на
подрачјето на Општина Гостивар, Илкер Јусуф, како
единствен учесник на овој јавен конкурс, во рок од 7
(седум) дена од денот на донесувањето на одлуката.
8. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Образложение
Согласно со член 69 став 1 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, за програмскиот
сервис на терестријално радио што се емитува преку
ограничен ресурс како што се радиофреквенции,
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја доделува дозволата за радио емитување по пат на
јавен конкурс.
Согласно со член 70 став 1 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата донесува одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување, по службена должност или по прием на писмено барање од заинтересирана страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, како и во согласност
со Студијата на начин и постапка утврдени во член 70
од напред цитираниот Закон.
Врз основа на писменото барање поднесено од
страна на лицето Илкер Јусуф од Гостивар, (арх.бр.036776 од 27.11.2015 година), Информацијата за податоци за радиофреквенција доставена од Агенцијата за
електронски комуникации, бр. 0805-4152/4 од
14.12.2015 година (наш арх.бр.03-6776/3 од 21.12.2015
година) и изработената Студија од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за утврдување на оправданоста за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град Гостивар (арх.бр.08646/1 од 2.2.2016 година), Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на програмски сервис на локално ниво, на
подрачјето на општина Гостивар, УП1 бр.08-32 од
5.2.2016 година која беше објавена на 8.2.2016 година
во („Службен весник на Република Македонија“, бр.
21/2016).

Краен рок за доставување на пријави за учество на
јавниот конкурс беше до 9.5.2016 година, односно кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава во
рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден
ден од денот на објавувањето на одлуката во „Службен
весник на Република Македонија“. Заклучно со
9.5.2016 година, до Агенцијата беше доставена 1 (една)
пријава со придружна документација за доделување
дозвола за радио емитување на програмски сервис на
локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар, на
ден 27.4.2016 година, од страна на подносителот Илкер
Јусуф од Гостивар, заверена со (арх.бр.08-279).
Јавното отворање на доставената пријава од подносителот Илкер Јусуф од Гостивар, се одржа 1 (една) недела
по истекот на рокот за поднесување на пријавите, односно
на 17.5.2016 година, со што поднесената пријава беше
разгледувана од аспект на тоа дали е уредна, навремена и
комплетна, односно дали ги содржи сите документи утврдени во член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а кои се однесуваат за физичко
лице, за кое јавно отворање се водеше Записник, заверен
со (арх.бр.08-279) од 17.5.2016 година.
По завршувањето на јавното отворање, беше констатирано дека поднесената пријава е потполна, но
содржи недостатоци, односно дека пријавата не ги содржеше сите податоци кои се предвидени во член 73 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Со оглед на тоа, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги до подносителот на пријавата, Илкер Јусуф достави Известување, УП бр.08-279 од
19.5.2016 година, во кое на кандидатот на конкурсот
му беше даден рок заклучно со 30.5.2016 година, да ги
отстрани констатираните недостатоци во пријавата.
Кандидатот на конкурсот, уредно и во дадениот рок од
страна на Агенцијата (30.5.2016 година) ги отстрани
недостатоците констатирани во пријавата.
На 1 јуни 2016 година се пристапи кон оценување
на поднесената пријава по предметниот јавен конкурс.
Пријавата беше оценувана според критериумите за
оценување утврдени во Oдлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување
на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето
на општина Гостивар, УП 1 бр.08-32 од 5.2.2016 година, согласно член 74 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Врз основа на
Извештајот за оценување на пријавата, заверен со
(арх.бр.08-279) од 8.6.2016 година, беше констатирано
дека поднесената пријава за учество на јавниот конкурс на единствениот кандидат, Илкер Јусуф од Гостивар, ги исполнува условите утврдени во конкурсот согласно погоренаведената Одлука на Агенцијата за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола.
Следствено на сето погоре наведено, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 2 и член 20 став
1 алинеји 1 и 10, а во врска со член 71 став 1 алинеји 17
и 18 и член 75 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14),
член 15 став 1 алинеја 2член 39 став 1 алинеја 10 и
член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-
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4351/1 од 29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз
основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-32 од 5.2.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/16), во
врска со поднесената Пријава (арх.бр.08-279 од
27.4.2016 година) од страна на лицето Илкер Јусуф, а
согласно Извештајот од оценување на пријавата
(арх.бр.08-279 од 8.6.2016 година) и Заклучокот бр.023116/3 од 10.6.2016 година, на својата 22-ра седница
одржана на 10.6.2016 година, донесе Одлука како во
диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.
УП 1 Бр.08-279
10 јуни 2016 година
Скопје

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

Упатство за правно средство: Учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за радио емитување на
програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа
на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-32 од 5.2.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/16), доколку не е
задоволен од одлуката има право во рок од 30 (триесет)
дена од денот на приемот на истата да поднесе тужба
до надлежниот суд.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2758.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16
и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот
за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09
и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на
13.6.2016 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 27,054
до 28,685

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

ден/лит
до 26,059

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

ден/лит
до 25,374

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 17,031

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 63,50
до 65,00

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

ден/лит
до 50,00

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

ден/лит
до 38,50

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 21,619

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

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

ден/лит
до 0,030

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

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

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

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

ден/лит
до 0,890
до 0,890

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

ден/лит
до 0,300

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

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

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

ден/лит
до 22,090
до 21,730

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

ден/лит
до 12,284

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

ден/лит
до 3,213

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 14.06.2016 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. 02-1111/1
13 јуни 2016 година
Скопје

Заменик претседател,
Видан Кулевски, с.р.
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каде што:

2759.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 3 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) на седницата
одржана на ден 10.6.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И СИСТЕМСКИ УСЛУГИ
Член 1
(1) Во Правилникот за цени на топлинска енергија
и системски услуги („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/13, 32/15 и 126/15), член 14 се менува и гласи:
„Член 14
(1) Трошоците кои се признаваат за набавка на гориво се одредуваат врз основа на:
- количина на потрошен природен гас, измерена со
верификуван мерен уред за природен гас,
- количина на потрошен мазут согласно предадени
количина на мазут преку цистерни опремени со верификувани мерни уреди и состојбата на резервоарите за
мазут,
- цена на природен гас/мазут.
(2) Во признавањето на трошоците за гориво Регулаторната комисија за енергетика ќе ги земе во предвид цените за набавка на гориво од тендерската постапка, која што регулираниот производител на топлинска
енергија е должен да ја спроведе, и просечната продажна месечна цена на природниот гас на трговците со
природен гас на слободниот пазар во Република Македонија.
(3) Во случај кога за производство на топлинска
енергија се користи мазут, трошокот за набавка на гориво се признава согласно одобрените цени од Регулаторната комисија за енергетика и просечната продажна
месечна цена на мазутот на пазарот на големо во Република Македонија.“
Член 2
(1) Во Прилог 1, во точка 1 формулата се менува и
гласи:

MARt

-

t 1

-

O fix

t 1

O var

-

CPIt

-

Dt

-

CPt
RAt

-

FUELt

-

WCt
Кt

-

регулиран максимален приход во регулираната година t;
фиксен дел од оперативните трошоци
без трошоци за гориво за производство на топлинска енергија во базната годината t-1;
варијабилен дел од оперативните
трошоци без трошоци за гориво за
производство на топлинска енергија
во базната година t-1;
општа ценовна инфлација за регулираната година t, објавен од Државен
завод за статистика;
амортизација на регулираните средства во годината t;
пренесени трошоци;
принос од регулираните средства во
годината t;
трошоци за гориво за производство
на топлинска енергија на регулираниот производител на топлинска
енергија, во годината t;
oбртен капитал;
фактор на корекција;

[денари]

[денари]

[денари]

[денари]
[денари]
[денари]

[денари]
[денари]
[денари]
“

(2) Во точка 1.1.1, став 2 алинеја 2 се менува и
гласи:
„ 2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до 25% од пресметаната годишна амортизација; “
(3) Во точка 1.1.1, став 2 алинеја 8 се брише.
(4) По точката 1.1.2 се додава нова точка 1.1.3 која
гласи:
“1.1.3 Пренесени трошоци (CPt)
Пренесените трошоци содржат: регулаторен надомест, трошок за надомест на концесија, еколошки
такси, даноци на имот, и други економски оправдани
трошоци одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, во годината t, (денари). “
(5) По точката 1.2 се додава нова точка 1.3 која
гласи:
“1.3 Обртен капитал (WC)
Обртниот капитал за регулираната дејност производство на топлинска енергија за греење во годината t,
се пресметува со примена на следнава формула:
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каде што:
WCt

-

-

pwc

FUELt -

обртен капитал за регулираната дејност производство на топлинска енергија за греење во годината t;
процент за утврдување на обртен капитал за регулираната дејност производство на топлинска енергија, во износ од 0% до 2% од трошокот за гориво, одобрен од страна на Регулаторната комисија за енергетика;
трошок за гориво за производство на
топлинска енергија во годината t;

(5) По точката 1.5 се додава нова точка 1.6 која
гласи:
[денари]

“1.6 Обртен капитал (WCt)
[%]

Обртниот капитал за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија за греење во годината t,
се пресметува со примена на следнава формула:

[денари]”

(6) Во точката 1.3 која станува точка 1.4, по формулата се додава нова реченица која гласи:
„Регулаторната комисија за енергетика може да го
распредели факторот на корекција во повеќе регулирани години, со цел урамнотеженост на тарифите.“
(7) Точката 1.4 станува точка 1.5.

каде што:
WCt

-

pwc

-

Ete

-

Обртен капитал за регулираната дејност [денари]
дистрибуција на топлинска енергија за
греење во годината t;
процент за утврдување на обртен капи[%]
тал за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија, во износ од
0% до 2% од трошокот за набавена
енергија, одобрен од страна на Регулаторната комисија за енергетика;
трошок за набавка на топлинска енерги- [денари]”
ја во годината t;

Член 3
(1) Во Прилог 2, во точка 1 формулата се менува и
гласи:

каде што:
MARt

-

Ot-1
CPIt

-

Dt

-

CPt
RAt

-

Lte

-

Ete

-

WCt
Kt

-

регулиран максимален приход во регулираната година t;
oперативни трошоци во годината t-1;
општа ценовна инфлација за годината t,
објавен од Државен завод за статистика;
амортизација на регулираните средства;
пренесени трошоци;
принос од регулираните средства во
годината t;
трошок за набавка на топлинска енергија за покривање на загуби во дистрибутивната мрежа, во годината t;
трошок за набавка на топлинска енергија;
oбртен капитал;
фактор на корекција;

[денари]
[денари]

[денари]
[денари]
[денари]

(6) Во точката 1.6, која станува точка 1.7, по формулата се додава нова реченица која гласи:
„Регулаторната комисија за енергетика може да го
распредели факторот на корекција во повеќе регулирани години, со цел урамнотеженост на тарифите.“
Член 4
Во Прилог 3, во точка 1 формулата се менува и
гласи:

[денари]
[денари]

каде што:

[денари]
[денари] “

(2) Во точка 1.1, став 2 алинеја 2 се менува и гласи:
„2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до 25% од пресметаната годишна амортизација; “
(3) Во точка 1.1, став 2 алинеја 8 се брише.
(4) По точката 1.2 се додава нова точка 1.3 која
гласи:
“1.3 Пренесени трошоци (CPt)
Пренесените трошоци содржат: регулаторен надомест, трошок за надомест на концесија, еколошки
такси, даноци на имот, и други економски оправдани
трошоци одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, во годината t, (денари). “

MARt

-

Ot-1
CPIt

-

Dt
CPt
Mt

-

NADods

-

NADdis

-

Kt

-

регулиран максимален приход во годината t од регулираниот период;
оперативни трошоци во годината t-1
општа ценовна инфлација за годината t,
објавен од Државен завод за статистика;
амортизација;
пренесени трошоци;
маржа за дејноста снабдување со топлинска енергија;
надоместок за набавка на топлинска
енергија;
надоместок за услуга дистрибуција
(NADdis= Ot-1 * ( 1 + CPIt ) + Dt + RAt);
фактор на корекција.

[денари]
[денари]

[денари]
[денари]
[денари]
[денари]
[денари]
[денари]“
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(1) Во точка 1.2, став 2 алинеја 2 се менува и гласи:
„ 2. трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата, до 25% од пресметаната годишна амортизација; “
(2) Во точка 1.2, став 2 алинеја 8 се брише.
(3) По точката 1.2 се додава нова точка 1.3 која
гласи:
“1.3 Пренесени трошоци (CPt)
Пренесените трошоци содржат: регулаторен надомест, трошок за надомест на концесија, еколошки
такси, даноци на имот, и други економски оправдани
трошоци одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, во годината t, (денари).

13 јуни 2016

(4) Во точката 1.4 која станува 1.5, по формулата се додава нова реченица која гласи:
„Регулаторната комисија за енергетика може да го
распредели факторот на корекција во повеќе регулирани години, со цел урамнотеженост на тарифите“.
Член 5
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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