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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4572.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 декември 2018 година.
Бр. 08-7513/1
26 декември 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 29/2002, 85/2003, 40/2004,
113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10,
36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16 и 21/18),
во членот 3 став (1) точката 3 се брише.
Точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4.
Во точката 5-а која станува точка 4-а бројот „5“ се
заменува со бројот „4“.
Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
Член 2
Во член 7 ставот (2) се брише.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, друштвото”
се заменуваат со зборот „Друштвото”.
Член 3
Во член 39-ѕ во ставот (3) зборовите: „став (8)” се
заменуваат со зборовите: „став (6)”.
Член 4
Во член 56-а по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Средствата остварени од вишокот приходи над
расходи распределени во резервниот фонд на Агенцијата се користат за:
а) промовирање, организирање и поттикнување на
развојот на капитално финансирано пензиско осигурување во Република Македонија;
б) развивање/надградба на деловните процеси и информатичкиот систем поврзани со членството во задолжителните и доброволните пензиски фондови и со
исплатата на пензија и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и
в) надоместување на недостигот на средства доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата
направи повеќе трошоци во однос на остварените приходи.
(3) Средствата остварени од вишокот приходи над
расходи распределени во резервниот фонд на Агенцијата се чуваат на посебна наменска сметка кај деловна
банка во Република Македонија.”.
Член 5
Членот 56-б се брише.
Член 6
Членот 58 се менува и гласи:
„(1) Осигурениците кои прв пат пристапуваат во
задолжително пензиско и инвалидско осигурување по 1
јануари 2019 година и на датумот на пристапувањето
се помлади од 40 години, согласно со членот 118 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се
должни да се зачленат и да плаќаат придонеси во задолжителен пензиски фонд по сопствен избор се додека имаат својство на осигуреник во задолжителното
пензиско и инвалидско осигурување.
(2) Осигурениците од ставот (1) на овој член се
должни да се зачленат во задолжителен пензиски фонд
во рок од три месеци сметано од датумот на пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.
(3) Член на задолжителен пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во друг задолжителен пензиски фонд.
(4) Агенцијата е должна да ги информира граѓаните
за категориите осигуреници кои се обврзани да се зачленат во задолжителен пензиски фонд, за факторите
кои треба да се земат предвид при донесувањето на одлука за избор на задолжителен пензиски фонд и за
склучување на договор за членство со друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд.
(5) Придонесите на осигурениците кои не се зачлениле во задолжителен пензиски фонд во рокот утврден
во ставот (2) на овој член, се чуваат на посеб-ните
сметки во задолжителен пензиски фонд во кој се времено распределени согласно со ставот (6) на овој член,
до моментот кога осигуреникот станува член на задолжителен пензиски фонд.
(6) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија времено ги распределува
осигурениците од ставот (5) на овој член во задолжителен пензиски фонд од денот на нивното пристапување
во задолжително пензиско и инвалидско осигурување.
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(7) При распределбата на осигурениците во задолжителните пензиски фондови согласно со ставот (6) на
овој член, Агенцијата обезбедува бројот на осигурениците кој се распределуваат во секој одделен задолжителен пензиски фонд да се определи според приносот на
задолжителниот пензиски фонд и висината на надоместокот од членот 98 став (1) точка а) од овој закон што
го наплатува друштвото кое управува со тој задолжителен пензиски фонд, на датумот што го утврдува
Агенцијата.
(8) Осигурениците од ставот (1) на овој член кои
нема да потпишат договор за членство во рок три месеци од датумот на пристапување во задолжител-ното
пензиско и инвалидско осигурување, по истекот на тој
рок стануваат члено-ви на задолжителниот пензиски
фонд во кој биле распределени согласно со ста-вовите
(6) и (7) на овој член.
(9) Агенцијата го пропишува начинот на
распределбата на осигурениците во задолжителните
пензиски фондови од ставовите (6) и (7) на овој член.“.
Член 7
Во член 60 по ставот (2) се додаваат четири нови
ставови (3), (4), (5) и (6), кои гласат:
„(3) Доколку Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија не ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски
фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на придонесите поради недостиг на соодветни податоци, Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија е должен во
рок не подолг од три месеци од денот на приемот на
придонесите да обезбеди соодветни податоци и да изврши пренесување на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови кај чуварот на
имот.
(4) Кога придонесите ги пренесува по истекот на
рокот од ставот (3) на овој член, Фондот на пензиското
и инвалидското осигурување на Македонија, е должен
при пренесувањето на придонесите, да уплати и надоместок за ненавремено пренесување на придонесите.
(5) Доколку Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија не изврши распределба на
осигурениците од членот 58 став (1) од овој закон во
задолжителните пензиски фондови веднаш, но најдоцна во рок од три месеци по нивното пристапување во
задолжителното пензиско и инвалидско осигурување,
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија е должен при распределбата на осигурениците во задолжителните пензиски фондови и пренесувањето на придонесите да уплати и надоместок за ненавремено пренесување на придонесите.
(6) Доколку Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија изврши погрешно пренесување на придонесот во задолжителен пензиски фонд,
на првиот нареден датум на преносот по денот на приемот на из-вестувањето за погрешно пренесениот придонес од Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
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рување на Македонија, друштвото го пренесува погрешно пренесниот придонес во Фондот на пензиското
и инвалидското осигурување на Македонија.”.
По ставот (3) кој станува став (7) се додава нов став
(8), кој гласи:
„(8) Агенцијата го пропишува начинот на пренeсување на придонесите од ставовите (3) и (6) на овој член
и начинот на пресметка и уплата на надоместокот од
ставовите (4) и (5) на овој член.”.
Член 8
Членот 62 се брише.
Член 9
Во членот 64-а став (1) точката б) се брише.
Точките в) и г) стануваат точки б) и в).
По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4),
кои гласат:
„(3) Кога осигуреник погрешно е распределен во задолжителен пензиски фонд од страна на Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на првиот нареден датум на пренос по денот на
приемот на известувањето за погрешно распределување од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, друштвото го пренесува вкупниот
износ на средства од сметката на погрешно распределениот осигуреник во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. По извршениот
пренос на средствата, друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот.
(4) Агенцијата го пропишува начинот на пренос на
средствата од ставот (3) на овој член.”.
Член 10
Во членот 65 став (3) зборовите: „став (7)” се заменуваат со зборовите: „став (5)”.
Член 11
Во членот 66 став (4) зборовите: „став (7)” се заменуваат со зборовите: „став (5)”.
Член 12
Во член 66-а ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Вкупниот износ на средства од сметката на
членот на задолжителниот пензиски фонд на кој му
престанува членството поради промена на основот на
осигурување согласно со членот 118 став (4) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се пренесуваат во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, по истекот на рокот од 90 дена од денот на промената на основот на осигурување
на членот на задолжителниот пензиски фонд.”.
Член 13
Во член 68 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Придонесите за кои Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија не може да
утврди на кого припаѓаат се чуваат на неидентификуваната сметка во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија додека не се утврди
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сопственоста на тие средства. Придонесите уплатени
во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување
на Македонија за кои има недоследности за придружните податоци, се чуваат на нераспределената сметка
со индивидуални потсметки во Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.“.
По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3),
кои гласат:
„(2) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, е должен во рок не подолг од три
месеци од денот на приемот на придонесите да обезбеди соодветни податоци и да изврши пренесување на
придонесите на членовите на задолжителните пензиски
фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови кај чуварот на имот.
(3) Кога придонесите ги пренесува по истекот на
рокот од ставот (2) на овој член, Фондот на пензиското
и инвалидското осигурување на Македонија, е должен
при пренесувањето на придонесите, да уплати и надоместок за ненавремено пренесување на придонесите.”.
Во ставот (2) кој станува став (4) зборовите: „ставот
(7)” се заменуваат со зборовите: „ставот (5)”.
Во ставот (3) кој станува став (5) се додава нова
точка г), која гласи:
„г) начинот на пренeсување на придонесите и начинот на пресметка и уплата на надоместокот од ставот
(3) на овој член;”.
Точките г) и д) стануваат точки д) и ѓ).
Член 14
Во членот 69 став (1) по точката б) се додава нова
точка в), која гласи:
„в) времено ги распределува осигурениците во задолжителен пензиски фонд согласно со членот 58 ставови (6) и (7) од овој закон.”.
Точките в), г), д), ѓ), е) и ж) стануваат точки г), д),
ѓ), е), ж) и з).
Член 15
По членот 70 се додава нов член 70-а, кој гласи:
„Член 70-а
(1) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија наплатува надоместок за вршење
на работите што му се утврдени со овој закон.
(2) Надоместокот од ставот (1) на овој член претставува месечен надомест на товар на пензиските
друштва во износ од 0,1% од секој уплатен придонес
во претходниот месец во задолжителните пензиски
фондови со кои управуваат.”.
Член 16
Во членот 71 точката на крајот на реченицата се
брише и се додаваат зборовите: „и за распределба на
осигурениците во задолжителните пензиски фондови
согласно со членот 58 ставови (6) и (7) од овој закон.”.
Член 17
Во членот 95 став (1) втората реченица се менува и
гласи:
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„Ова известување, по претходна согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставува и
во електронска форма.”.
Член 18
Во членот 125 во став (5) бројот „62“ се заменува со
бројот „61“.
Член 19
Во членот 133 став (1) точката 1) се брише.
Точките 2) и 2-а стануваат точки 1) и 2).
Член 20
Во членот 136-в став (1) во точката 1) по зборовите:
„точка в)“ се додаваат зборовите: „и г)“.
Член 21
Членот 139 се брише.
Член 22
(1) На член на задолжителен пензиски фонд роден
пред 1 јануари 1967, му престанува членството во задолжителен пензиски фонд на 1 јануари 2019 година.
Со престанување на членството, осигуреникот останува осигурен само во тековното финансирано пензиско
осигурување засновано на генерациска солидарност.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, членот
на задолжителен пензиски фонд роден пред 1 јануари
1967 година, кој пристапил во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување по сопствен
избор и станал член на задолжителен пензиски фонд,
согласно со членот 58 став (3) на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13,
44/14, 192/15, 30/16 и 21/18), има право да избере да го
прекине или продолжи членството во вториот пензиски
столб со писмена изјава за престанување или продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд,
најдоцна до 30 септември 2019 година. Доколку членот, во текот на траењето на овој рок не даде изјава за
продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд, по истекот на рокот му престанува членството
во задолжителен пензиски фонд. На членот кој дава изјава за престанување на членството во задолжителен
пензиски фонд пред 30 септември 2019 година, членството му престанува на датумот на давањето на изјавата.
(3) За членовите на кој му престанува членството
согласно со ставот (1) на овој член, друштвото го пренесува вкупниот износ на средствата од сметката на
членовите во Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македо-нија, во рок од шест месеци
почнувајќи од 1 јануари 2019 година, на начин пропишан од Агенцијата. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја за-твора индивидуалната сметка
на членот.
(4) За членовите од ставот (2) на овој член, индивидуалната сметка во задолжителиот пензиски фонд останува отворена и тие средства се инвестираат на една-
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ков начин како и другите средства на задолжителниот
пензиски фонд до датумот на давањето на изјавата за
престанување на членството односно до истекот на рокот од ставот (2) на овој член. По престанокот на членството согласно со ставот (2) на овој член, друштвото
го пренесува вкупниот износ на средства од сметката
на членот во Фондот на пензиското и инвалидското
осигу-рување на Македонија, на начин пропишан од
Агенцијата. По извршениот пренос на средствата,
друштвото ја затвора индивидуалната сметка на членот.
Член 23
На осигурениците кои се стекнале со членство во
задолжително капитално финансирано пензиско осигурување согласно со членот 58 од Законот задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13,
44/14, 192/15, 30/16 и 21/18) и кои се родени по 1 јануари 1967 година, им продолжува членството во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување.
Член 24
(1) На членовите на задолжителен пензиски фонд
кои до денот на започнување на примена на овој закон,
во текот на осигурувањето се стекнале со својство на
осигуреник согласно со членот 11 точки 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување или во
текот на осигурувањето имале стаж на осигурување кој
се смета со зголемено траење, им престанува членството во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување на 1 јануари 2019 година.
(2) За членовите на кои им престанува членството
согласно со ставот (1) на овој член, друштвото го пренесува вкупниот износ на средствата од сметката на
членовите во Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија, во рок од шест месеци
почнувајќи од 1 јануари 2019 година, на начин пропишан од Агенцијата. По извршениот пренос на средствата, друштвото ја за-твора индивидуалната сметка
на членот.
Член 25
(1) Осигурениците кои согласно со членот 58 од Законот задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007,
88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13,
164/13, 44/14, 192/15, 30/16 и 21/18) се задолжителни
членови на задолжителните пензиски фондови, но кои
до денот на започнување на примена на овој закон
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија не ги распределил во задолжителните пензиски фондови согласно со членот 69 став (1) точка в)
од овој закон, Фондот на пензи-ското и инвалидското
осигурување на Македонија е должен при нивното распределување во задолжителните пензиски фондови
покрај пренесувањето на придонесите за тие осигуре-
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ници уплатен за периодот од датумот на уплатата на
придонесот во задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување до денот на нивното распределување, да уплати надоместок за ненавремено пренесување на придонесите.
(2) Начинот на пресметка и уплата на надоместокот
од ставот (1) на овој член го пропишува Агенцијата.
Член 26
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12), членот 1 се брише.
Член 27
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 28
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување.
Член 29
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе
започне да се применува од 1 јануари 2019 година.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM TË DETYRUESHËM PENSIONAL
ME FINANCIM KAPITAL
Neni 1
Në Ligjin për sigurim të detyrueshëm pensional me
financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12,
13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16 dhe 21/18), në nenin 3
paragrafi (1) pika 3 shlyhet.
Pikat 4 dhe 5, bëhen pika 3 dhe 4.
Në pikën 5-a, e cila bëhet pikë 4-a, numri "5"
zëvendësohen me numrin "4".
Pikat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dhe 14 bëhen pika 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 dhe 13.
Neni 2
Në nenin 7 paragrafi (2) shlyhet.
Në paragrafin (3), i cili bëhet paragraf (2), fjalët: "Pas
përfundimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni, shoqëria"
zëvendësohen me fjalën "Shoqëria".
Neni 3
Në nenin 39-x paragrafi (3) fjalët: “paragrafi (8)"
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (6)".
Neni 4
Në nenin 56-a pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë
të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:
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"(2) Mjetet e realizuara nga teprica e të hyrave mbi
shpenzimet të shpërndara në fondin rezervë të Agjencisë
shfrytëzohen për:
a) promovim, organizim dhe nxitje të zhvillimit të
sigurimit pensional me financim kapital në Republikën e
Maqedonisë;
b) zhvillim/përsosje të proceseve afariste dhe sistemit
informatik të lidhura me anëtarësinë në fondet pensionale
të detyrueshme dhe vullnetare dhe me pagesën e pensionit
dhe kompensimet pensionale nga sigurimi pensional me
financim kapital, dhe
v) kompensimi i mungesës së mjeteve nëse gjatë vitit
paraprak afarist Agjencia bën më shumë shpenzime në
raport me të hyrat e realizuara.
(3) Mjetet e realizuara nga teprica e të hyrave mbi
shpenzimet e shpërndara në fondin rezerv të Agjencisë
ruhen në llogari të veçantë me destinim te banka afariste në
Republikën e Maqedonisë.".
Neni 5
Neni 56-b shlyhet.
Neni 6
Nenin 58 ndryshohet si vijon:
"(1) Të siguruarit të cilët për herë të parë i qasen
sigurimit të detyrueshëm pensional dhe invalidor pas 1
janarit 2019 dhe në datën e qasjes janë më të rinj se 40 vjet,
në pajtim me nenin 118 të Ligjit për sigurim pensional dhe
invalidor, janë të obliguar të anëtarësohen dhe të paguajnë
kontribute në fondin të detyrueshëm pensional me
përzgjedhje personale derisa e kanë cilësinë e të siguruarit
në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor.
(2) Të siguruarit nga paragrafi (1) i këtij neni janë të
obliguar të anëtarësohen në fond të detyrueshëm pensional
në afat prej tre muaj duke llogaritur nga data e qasjes në
sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor.
(3) Anëtar i fondit të detyrueshëm pensional mund
lirisht të kalojë dhe të anëtarësohet në fond tjetër të
detyrueshëm pensional.
(4) Agjencia është e obliguar t'i informojë qytetarët për
kategoritë të të siguruarve të cilët janë të obliguar të
anëtarësohen në fond të detyrueshëm pensional, për
faktorët të cilët duhet të merren parasysh gjatë miratimit të
vendimit për zgjedhje të fondit të detyrueshëm pensional
dhe për lidhje të marrëveshjes për anëtarësi me shoqërinë
që menaxhon me fond të detyrueshëm pensional.
(5) Kontributet e të siguruarve të cilët nuk janë
anëtarësuar në fond të detyrueshëm pensional në afatin e
përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, ruhen në llogaritë
e veçanta në fond të detyrueshëm pensional në të cilin
përkohësisht janë shpërndarë në pajtim me paragrafin (6) të
këtij neni, deri në momentin kur i siguruari bëhet anëtar i
fondit të detyrueshëm pensional.
(6) Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë përkohësisht i shpërndan të siguruarit nga
paragrafi (5) të këtij neni në fond të detyrueshëm pensional
nga dita e qasjes së tyre në sigurim të detyrueshëm
pensional dhe invalidor.
(7) Gjatë shpërndarjes së të siguruarve në fondet e
detyrueshme pensionale në pajtim me paragrafin (6) të
këtij neni, Agjencia siguron që numri i të siguruarve të cilët

shpërndahen në çdo fond të detyrueshëm pensional të
caktohet sipas kontributit të fondit të detyrueshëm
pensional dhe lartësisë së kompensimit nga neni 98
paragrafi (1) pika a) të këtij ligji të cilin e arkëton shoqëria
e cila menaxhon me atë fond të detyrueshëm pensional, në
datën të cilën e përcakton Agjencia.
(8) Të siguruarit nga paragrafi (1) të këtij neni të cilët
nuk do të nënshkruajnë marrëveshje për anëtarësi në afat
prej tre muaj nga data e qasjes në sigurim të detyrueshëm
pensional dhe invalidor, pas përfundimit të atij afati bëhen
anëtarë të fondit të detyrueshëm pensional në të cilin kanë
qenë të shpërndarë në pajtim me paragrafët (6) dhe (7) të
këtij neni.
(9) Agjencia e përcakton mënyrën e shpërndarjes së të
siguruarve në fondet e detyrueshme pensionale nga
paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni.".
Neni 7
Në nenin 60 pas paragrafit (2) shtohen katër paragrafë
të rinj (3), (4), (5) dhe (6), si vijojnë:
"(3) Nëse Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë nuk i bart kontributet e anëtarëve të fondeve të
detyrueshme pensionale në llogaritë e fondeve të
detyrueshme pensionale menjëherë, ndërsa më së voni në
afat prej pesë ditë pune nga dita e pranimit të kontributeve
për shkak të mungesës së të dhënave adekuate, Fondi i
Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë është i
obliguar në afat jo më të gjatë se tre muaj nga dita e
pranimit të kontributeve të sigurojë të dhëna adekuate dhe
të kryejë bartje të kontributeve të anëtarëve të fondeve të
detyrueshme pensionale në llogaritë e fondeve të zgjedhur
të detyrueshëm pensional tek ruajtësi i pronës.
(4) Kur kontributet i bart pas përfundimit të afatit nga
paragrafi (3) i këtij neni, Fondi i Sigurimit Pensional dhe
Invalidor i Maqedonisë është i obliguar gjatë bartjes së
kontributeve, të paguajë edhe kompensim për bartje jo në
kohë të kontributeve.
(5) Nëse Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë nuk bën shpërndarje të të siguruarve nga neni
58 paragrafi (1) të këtij ligji në fondet të detyrueshme
pensionale menjëherë por më së voni në afat prej tre muaj
pas qasjes së tyre në sigurimin e detyrueshëm pensional
dhe invalidor, Fondi i sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë është i obliguar gjatë shpërndarjes të të
siguruarve në fondet e detyrueshme pensionale dhe bartjen
e kontributeve të paguajë edhe kompensim për bartje jo në
kohë të kontributeve.
(6) Nëse Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë bën bartje të gabuar të kontributit në fond të
detyrueshëm pensional, në datën e parë të ardhshme të
bartjes pas datës të pranimit të njoftimit për kontribut
gabimisht të bartur nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe
Invalidor të Maqedonisë, shoqëria e bart kontributin
gabimisht të bartur në Fondin e Sigurimit Pensional dhe
Invalidor të Maqedonisë.".
Pas paragrafit (3), i cili bëhet paragraf (7), shtohet
paragraf i ri (8), si vijon:
"(8) Agjencia e përcakton mënyrën e bartjes së
kontributeve nga paragrafët (3) dhe (6) të këtij neni dhe
mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së kompensimit nga
paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni.".
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Neni 8
Neni 62 shlyhet.
Neni 9
Në nenin 64-a paragrafi (1) pika b) shlyhet.
Pikat v) dhe g) bëhen pika b) dhe v).
Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe
(4), si vijojnë:
"(3) Kur i siguruari gabimisht është shpërndar në fond
të detyrueshëm pensional nga ana e Fondit të Sigurimit
Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, në datën e parë të
ardhshme të bartjes pas ditës së pranimit të njoftimit për
shpërndarje të gabuar nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe
Invalidor i Maqedonisë, shoqëria e bart shumën e
përgjithshme të mjeteve nga llogaria e të siguruarit
gabimisht të sistemuar në Fondin për Sigurim Pensional
dhe Invalidor të Maqedonisë. Pas bartjes së kryer të
mjeteve, shoqëria e mbyll llogarinë individuale të anëtarit.
(4) Agjencia e përcakton mënyrën e bartjes së mjeteve
nga paragrafi (3) të këtij neni.".
Neni 10
Në nenin 65 paragrafi (3) fjalët: "paragrafi (7)"
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (5)".
Neni 11
Në nenin 66 paragrafi (4) fjalët: “paragrafi (7)"
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (5)".
Neni 12
Në nenin 66-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Shuma e përgjithshme e mjeteve nga llogaria e
anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional të cilit i pushon
anëtarësia për shkak të ndryshimit të bazës së sigurimit në
pajtim me nenin 118 paragrafi (4) të Ligjit për sigurim
pensional dhe invalidor, barten në Fondin të Sigurimit
Pensional dDhe Invalidor të Maqedonisë, pas përfundimit
të afatit prej 90 ditë nga dita e ndryshimit të bazës së
sigurimit të anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional.".
Neni 13
Në nenin 68 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Kontributet për të cilat Fondi i Sigurimit Pensional
dhe Invalidor i Maqedonisë nuk mund të përcaktojë kujt i
takojnë ruhen në llogarinë të paidentifikuar në Fondin për
Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë derisa nuk
përcaktohet pronësia e atyre mjeteve. Kontributet të
paguara në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të
Maqedonisë për të cilat ka paqartësi për të dhënat
përcjellëse, ruhen në llogarinë e pashpërndarë me
nënllogaritje individuale në Fondin e Sigurimit Pensional
dhe Invalidor të Maqedonisë.".
Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe
(3), si vijojnë:
"(2) Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë është i obliguar në afat jo më të gjatë se tre
muaj nga dita e pranimit të kontributeve të sigurojë të
dhëna adekuate dhe të bëjë bartje të kontributeve të
anëtarëve të fondeve të detyrueshme pensionale në
llogaritë të fondeve të detyrueshme pensionale të
përzgjedhura te ruajtësi i pronës.

(3) Kur kontributet i bart pas përfundimit të afatit nga
paragrafi (2) të këtij neni, Fondi i Sigurimit Pensional dhe
Invalidor i Maqedonisë është i obliguar gjatë bartjes së
kontributeve, të paguajë edhe kompensim për bartje jo në
kohë të kontributeve.".
Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (4) fjalët:
“paragrafi (7)" zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (5)".
Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (5) shtohet pikë e
re g), si vijon:
"g) mënyra e bartjes së kontributeve dhe mënyra e
llogaritjes dhe pagesës së kompensimit nga paragrafi (3) të
këtij neni;".
Pikat g) dhe d) bëhen pika d) dhe gj).
Neni 14
Në nenin 69 paragrafi (1) pas pikës b) shtohet pikë e re
v), si vijon:
"v) përkohësisht i sistemon të siguruarit në fond të
detyrueshëm pensional në pajtim me nenin 58 paragrafët
(6) dhe (7) të këtij ligji.”.
Pikat v), g), d), gj), e) dhe zh) bëhen pika g), d), gj), e),
zh) dhe z).
Neni 15
Pas nenin 70 shtohet nen i ri 70-a, si vijon:
"Neni 70-a
(1) Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i
Maqedonisë paguan kompensim për kryerje të punëve të
cilat i janë përcaktuar me këtë ligj.
(2) Kompensimi nga paragrafi (1) të këtij neni paraqet
kompensim mujor në ngarkim të shoqërive pension ale në
shumë prej 0,1% nga çdo kontribut të paguar në muajin
paraprak në fondet e detyrueshme pensionale me të cilët
menaxhojnë.".
Neni 16
Në nenin 71 pika në fund të fjalisë shlyhen dhe shtohen
fjalët: “edhe për sistemimin e të siguruarve në fondet të
detyrueshme pensionale në pajtim me nenin 58 paragrafët
(6) dhe (7) të këtij ligji.".
Neni 17
Në nenin 95 paragrafi (1) fjalia e dytë ndryshohet si
vijon:
"Ky njoftim, pas pëlqimit paraprak nga anëtari, në vend
në formë me shkrim mund të dorëzohet edhe në formë
elektronike.".
Neni 18
Në nenin 125 paragrafi (5) numri "62" zëvendësohet
me numrin "61".
Neni 19
Në nenin 133 paragrafi (1) pika 1) shlyhet.
Pikat 2) dhe 2-a, bëhen pika 1) dhe 2).
Neni 20
Në nenin 136-v paragrafi (1) në pikën 1) pas fjalëve:
“pika v)" shtohen fjalët: “dhe g)".
Neni 21
Neni 139 shlyhet.
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Neni 22
(1) Anëtarit të fondit të detyrueshëm pensional i lindur
para 1 janarit 1967, i pushon anëtarësia në fond të
detyrueshëm pensional më 1 janar 2019. Me pushimin e
anëtarësisë, i siguruari mbetet i siguruar vetëm në
sigurimin pensional rrjedhës të financiar të bazuar në
solidaritet të gjeneratës.
(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) të këtij neni,
anëtari i fondit të detyrueshëm pensional i lindur para 1
janarit 1967, i cili është qasur në sigurimin të detyrueshëm
pensional me financim kapital me përzgjedhje personale
dhe është bërë anëtar i fondit të detyrueshëm pensional, në
pajtim me nenin 58 paragrafi (3) të Ligjit për sigurim të
detyrueshëm pensional me financim kapital ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002,
85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,
50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15,
30/16 dhe 21/18), ka të drejtë të zgjedh ta ndërpres ose
vazhdojë anëtarësinë në shtyllën e dytë pensionale me
deklaratë me shkrim për pushim ose vazhdim të anëtarësisë
në fondin të detyrueshëm pensional, më së voni deri më 30
shtator 2019. Nëse anëtari, gjatë rrjedhës së kohëzgjatjes
në këtë afat nuk jep deklaratë për vazhdim të anëtarësisë në
fond të detyrueshëm pensional, pas përfundimit të afatit i
pushon anëtarësia në fond të detyrueshëm pensional.
Anëtarit i cili jep deklaratë për pushim të anëtarësisë në
fond të detyrueshëm pensional para 30 shtatorit 2019,
anëtarësia i pushon në datën e dhënies së deklaratës.
(3) Për anëtarët të cilëve u pushon anëtarësia në pajtim
me paragrafin (1) të këtij neni, shoqëria e bart shumën e
përgjithshme të mjeteve nga llogaria e anëtarëve në Fondin
e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, në afat
prej gjashtë muaj duke filluar nga prej 1 janarit 2019, në
mënyrë të përcaktuar nga Agjencia. Pas bartjes së kryer të
mjeteve, shoqëria e mbyll llogarinë individuale të anëtarit.
(4) Për anëtarët nga paragrafi (2) të këtij neni, llogaria
individuale në fondin e detyrueshëm pensional mbetet e
hapur dhe ato mjete investohen në mënyrë të barabartë si
edhe mjetet të tjera të fondit të detyrueshëm pensional deri
në datën e dhënies së deklaratës për pushim të anëtarësisë
përkatësisht deri në skadim të afatit nga paragrafi (2) të
këtij neni. Pas pushimit të anëtarësisë në matim me
paragrafin (2) të këtij neni, shoqëria e bart shumën e
përgjithshme të mjeteve nga llogaria e anëtarit në Fondin e
Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë,në
mënyrë të përcaktuar nga Agjencia. Pas bartjes së kryer të
mjeteve, shoqëria e mbyll llogarinë individuale të anëtarit.
Neni 23
Të siguruarve të cilët kanë fituar anëtarësi në sigurim të
detyrueshëm pensional me financim kapital në pajtim me
nenin 58 të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me
financim kapital ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12,
13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16 dhe 21/18) dhe të cilët
janë të lindur pas 1 janarit 1967, u vazhdon anëtarësia në
sigurimin të detyrueshëm pensional me financim kapital.
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Neni 24
(1) Anëtarëve të fondit të detyrueshëm pensional të cilit
deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, gjatë
sigurimit janë pajisur me cilësinë e të siguruarit në pajtim
me nenin 11 pika 9 dhe 15 të Ligjit për sigurim pensional
dhe invalidor ose gjatë sigurimit kanë pasur stazh të
sigurimit i cili llogaritet me kohëzgjatje të zmadhuar, u
pushon anëtarësia në sigurimin të detyrueshëm pensional
me financim kapital më 1 janar 2019.
(2) Për anëtarët të cilëve u pushon anëtarësia në pajtim
me paragrafin (1) të këtij neni, shoqëria e bart shumën e
përgjithshme të mjeteve nga llogaria e anëtarëve në Fondin
e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë, në afat
prej gjashtë muaj duke filluar nga prej 1 janarit 2019, në
mënyrë të përcaktuar nga Agjencia. Pas bartjes së kryer të
mjeteve, shoqëria e mbyll llogarinë individuale të anëtarit.
Neni 25
(1) Të siguruarit të cilët në pajtim me nenin 58 të Ligjit
për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008,
48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13,
44/14, 192/15, 30/16 dhe 21/18) janë anëtarë të
detyrueshëm të fondeve të detyrueshme pensionale, por të
cilët deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji Fondi
për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë nuk i ka
sistemuar në fondet të detyrueshme pensionale në pajtim
me nenin 69 paragrafi (1) pika v) të këtij ligji, Fondi i
Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë është i
obliguar gjatë sistemimit të tyre në fondet e detyrueshme
pensional bartjes së kontributeve për ata të siguruar të
paguara për periudhë deri në datën e pagesës së kontributit
në sigurimin të detyrueshëm pensional me financim kapital
deri në ditën e sistemimit të tyre, të paguajë kompensim
për bartje jo në kohë të kontributeve.
(2) Mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së kompensimit
nga paragrafi (1) të këtij neni e përcakton Agjencia.
Neni 26
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
98/12), neni 1 shlyhet.
Neni 27
Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 28
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim
kapital.
Neni 29
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 janari 2019.
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4573.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 декември 2018 година.
Бр. 08-7514/1
26 декември 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија”
број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15,
147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16,
35/18 и 220/18), во членот 15 став (1) по точката 1) се
додава нова точка 2), која гласи:
„2) лице на практикантска работа согласно закон“.
Точките 2), 3) и 4) стануваат точки 3), 4) и 5).
Член 2
Во член 34 во ставовите (1) и (2) процентот „0,75“
се заменува со процентот „1“, процентот „0,86“ се заменува со процентот „1,14“, процентот „0,375“ се заменува со процентот „0,5“, а процентот „0,43“ се заменува со процентот „0,57“.
Член 3
Членот 37 се менува и гласи:
„(1) Пензијата се усогласува од 1 јануари и 1 јули
секоја година според процентот на порастот на индексот на трошоците на живот во претходното полугодие
во однос на полугодието кое му претходи објавени од
Државниот завод за статистика. Во случај кога порастот на трошоците на живот се со негативен предзнак,
не се врши усогласување на пензијата.
(2) Заради примена на ставот (1) на овој член, пензијата остварена во тековната година претходно се сведува во месечен износ според порастот на нето платите
од декември претходната година во однос на просечната нето плата истата година.

(3) Доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст повеќе од 4%, покрај
усогласувањето од ставот (1) на овој член, пензијата се
усогласува од 1 април тековната година во процент кој
претставува разлика помеѓу реалната стапка на пораст
на бруто домашниот пораст во претходната година и
стапката од 4%.“.
Член 4
Во член 87 во ставот (1) зборовите: „членовите 82,
83 и 84“ се заменуваат со зборовите: „членовите 82, 83,
84, 91-а и 91-б“.
Член 5
Во член 88 во ставот (1) зборовите: „членовите 82,
83 и 84“ се заменуваат со зборовите: „членовите 82, 83,
84, 91-а и 91-б“ .
Член 6
По членот 91 се додава нов наслов и два нови члена
91-а и 91-б, кои гласат:
„Осигуреници од Агенција за разузнавање и
Оперативно-техничка агенција
Член 91-а
(1) На вработен со посебни должности и овластувања во Агенцијата за разузнавање, стажот на осигурување му се смета со зголемено траење и тоа секои 12 месеци ефективно поминати на тие должности и овластувања се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.
(2) Вработен од ставот (1) на овој член кој има најмалку 25 години пензиски стаж од кои најмалку 15 години ефективно поминати на работни места за кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење и 55
години (маж), односно 50 години живот (жена), може
да оствари право на старосна пензија, ако работниот
однос му престане по потреба на службата.
Член 91-б
На вработен со статус на овластено службено лице
во Оперативно - техничката агенција, стажот на осигурување му се смета со зголемено траење и тоа секои 12
месеци ефективно поминати на тие должности и овластувања се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.
Вработен од ставот (1) на овој член кој има најмалку 25 години пензиски стаж од кои најмалку 15 години
ефективно поминати на работни места за кои стажот на
осигурување се смета со зголемено траење и 55 години
(маж), односно 50 години живот (жена), може да оствари право на старосна пензија, ако работниот однос му
престане по потреба на службата.“.
Член 7
Членот 118 се менува и гласи:
„(1) Осигурениците од членот 11 став (1) од овој закон, со исклучок на точките 9) и 15) и осигурениците
од членовите 12 и 13 од овој закон, кои прв пат пристапуваат во задолжително пензиско и инвалидско осигурување по 1 јануари 2019 година и на датумот на пристапувањето се помлади од 40 години се задолжителни
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членови на вториот пензиски столб и плаќаат придонес
во задолжителен пензиски фонд по сопствен избор сè
додека имаат својство на осигуреник во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување.
(2) На осигурениците кои се членови во вториот
пензиски столб според член 118 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на
Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14,
20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15,
217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18 и 220/18) и кои се
родени по 1 јануари 1967 година им продолжува членството во вториот пензиски столб.
(3) Осигурениците на кои стажот на осигурување
им се смета со зголемено траење и осигурениците од
Глава VII - Стекнување и остварување на правата на
определени категории осигуреници под посебни услови, не се опфаќаат во вториот пензиски столб.
(4) Осигурениците од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член кои во текот на осигурувањето ќе добијат основ
на осигурување според членот 11 став (1) точки 9) и
15) од овој закон или во текот на осигурувањето им се
утврди стаж на осигурување со зголемено траење,
престануваат да бидат членови во вториот пензиски
столб.
(5) По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој
член, осигурениците на кои стажот на осигурување им
се утврдува согласно со членот 100 ставови (2), (3) и
(4) од овој закон кои се во работен однос или самовработени лица со полно работно време и за кои е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност, не се задолжителни членови во вториот пензиски
столб за период за којшто е утврдено ослободувањето
од плаќање на придонесите од задолжително социјално
осигурување.“.
Член 8
Членот 119 се менува и гласи:
„На осигурениците членови во вториот пензиски
столб според членот 119 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13,
43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15,
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16,
120/16, 132/16, 35/18 и 220/18) им продолжува членството во вториот пензиски столб.“.
Член 9
Членот 132-а се брише.
Член 10
Во членот 157 став (1) во точката 6) по зборот
„Фондот“ се додаваат зборовите: „и средствата од надоместок за вршење на работите што му се утврдени со
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување“.
Член 11
Во членот 159 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
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„(5) По именувањето на директорот, односно заменик директорот на Фондот се склучува менаџерски договор меѓу именуваниот директор, односно заменик
директорот и Владата на Република Македонија.“.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и
(8).
Член 12
Во членот 161 став (2) се менува и гласи:
„(2) На годишниот план за вработување мислење
дава Министерството за информатичко општество и
администрација“.
Во ставот (3) бројот „30“ се заменува со бројот „1“.
Член 13
По членот 164 се додаваат два нови члена 164-а и
164-б, кои гласат:
Член 164-а
(1) Вработените во стручната служба на Фондот се
класифицираат во следниве категории и нивоа:
- категорија Б - раководни административни службеници,
- ниво Б1 раководен службеник од прво ниво (директор на сектор, советник на директорот и шеф на кабинет на директор),
- ниво Б2 раководен службеник од второ ниво (раководител на Комисија за оцена на работна способност, раководител на филијала Скопје, координатор на
сектор, раководител на одделение – информатика, раководител на одделение за внатрешна ревизија, лекар
специјалист, информатичар I група и раководител на
отсек за актуарство),
- ниво Б3 раководен службеник од трето ниво (раководител на одделение- Централа, раководител на филијала од I група, информатичар од II група, актуарски
аналитичар од II група и помошник раководител на
Филијала Скопје) и
- ниво Б4 раководен службеник од четврто ниво
(раководител на Филијала од II група, раководител на
деловница, лекар и информатичар од III група),
- категорија В - стручни административни службеници,
- ниво В1 стручен административен службеник од
прво ниво (водители на отсек – Централа, стручен соработник – Централа, водител на отсек – Филијала,
контролор – Централа, контролор - Филијала Скопје),
- ниво В2 стручен административен службеник од
второ ниво (внатрешен ревизор на обука, соработник –
Централа, контролор во Филијала Скопје, коресподент, преведувач – лектор во Централа),
- ниво В3 стручен административен службеник од
трето ниво (соработник – Централа, соработник – Филијала) и
- ниво В4 стручен административен службеник од
четврто ниво (соработник – Централа, соработник во
Филијала, коресподент, преведувач – лектор во Филијала, контролор) и
- категорија Г- помошно- стручни службеници,
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- ниво Г1 помошно-стручен службеник од прво ниво (технички секретар, технички секретар – администратор, оператор, референт, контролор, организатор,
ликвидатор – аналитичар, благајник, книговодител,
техничар),
- ниво Г2 помошно-стручен службеник од второ ниво (стручен службеник од второ ниво (референт од второ ниво, оператор од второ ниво, архивар - деловодител),
- ниво Г3 помошно-стручен службеник од трето ниво (архивар – деловодител од трето ниво, архивар, оператор од трето ниво, референт од трето ниво, дактилограф) и
- ниво Г4 помошно-стручен службеник од четврто
ниво (ликвидатор, оператор, референт од четврто ниво,
архивар, архивар – деловодител од четврто ниво).
(2) Класификацијата на работните места во поднивоа во рамките на исто ниво од ставот (1) на овој член
се:
- ниво Б 1- подниво Б1/1, Б1/2 и Б1/3,
- ниво Б2-подниво Б2/1, Б2/2, Б2/3 и Б2/4,
- ниво Б3 – подниво Б3/1, Б3/2, Б3/3 и Б3/4,
- ниво Б4 – подниво Б4/1, Б4/2 и Б4/3,
- ниво В1- подниво В1/1, В1/2 и В1/3,
- ниво В2 - подниво В2/1 и В2/2,
- ниво В3 – подниво В3/1 и В3/2,
- ниво В4 – подниво В4/1, В4/2 и В4/3,
- ниво Г4 – подниво Г4/1 и Г4/2.
(3) Општите и посебните услови (стручни квалификации и работно искуство) на нивоата и поднивоата на
работните места по звања наведени во ставот (1) и (2)
на овој член ќе бидат пропишани во Правилник за организација и систематизација на работните места.
Член 164-б
(1) Платите на вработените во стручната служба на
Фондот од членот 164-а ставовите (1) и (2) од овој закон, се пресметуваат според бодови по категории и
тоа:
- категорија Б од 540 до 716 бодови,
- категорија В од 430 до 540 бодови и
- категорија Г од 300 до 400 бодови.
(2) Делот на плата за работниот стаж на административниот службеник се вреднува во износ од 0,5% од
деловите на плата за степен на образование и за ниво,
за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до
20%.
(3) Вредноста на бодот за пресметување на платите
на административните службеници од ставот (1) на
овој член се утврдува секоја година со одлука на Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии и министерот за труд и социјална политика, која се донесува во рок од десет дена од денот
на донесување на Буџетот на Република Македонија, а
во рамките на предвидениот буџет и врз основа на
вкупниот број на административни службеници распоредени по соодветните нивоа за тековната година.
(4) Додатоците на плата на административниот
службеник се определуваат согласно со Законот за административни службеници.“.
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Член 14
Во членот 191 пред воведната реченица се додава
бројот „(1)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Средствата од надоместок за вршење на работите што му се утврдени на Фондот согласно со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско
осигурување, можат да се користат за извршување на
работите на Фондот кои се однесуваат на:
- воспоставување и унапредување на деловните
процеси на Фондот поврзани со членството во вториот
пензиски столб и распределба на средствата во вториот
пензиски столб,
- воспоставување и унапредување на деловни процеси на Фондот поврзани со остварување на пензија од
првиот и вториот пензиски столб и
- унапредување на информатичкиот систем на Фондот“.
Член 15
Во член 228 во ставовите (2) и (4) по зборовите:
„2013 година“ се додаваат зборовите: „до 31 декември
2018 година“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За осигурениците од ставовите (1) и (3) на овој
член за секоја натамошна година пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година, пензијата се пресметува во висина од 1,54%, а за
пензиски стаж пократок од една година, а најмалку
шест месеци пензијата се пресметува во висина од
0,77%. За пензиски стаж исполнет по 1 јануари 2020
година пензијата се пресметува во висина од 1,47%, а
за пензиски стаж пократок од една година, а најмалку
шест месеци пензијата се пресметува во висина од
0,735%.“.
Член 16
Подзаконските акти чие донесување е утврдено со
овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 17
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
започне да се применува од 1 јануари 2019 година, освен одредбите од членот 9 од овој закон со кои се брише членот 132–а кои ќе започнат да се применуваат од
1 април 2019 година и одредбите од членот 13 од овој
закон, со кои се додаваат два нови члена 164-а и 164-б,
кои ќе започнат да се применуваат од 1 јуни 2019 година.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12,
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,
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154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18 dhe
220/18), në nenin 15 paragrafi (1) pas pikës 1) shtohet pikë
e re 2), si vijon:
“2) person në punë praktike në pajtim me ligj”.
Pikat 2), 3) dhe 4) bëhen pika 3), 4) dhe 5).
Neni 2
Në nenin 34 në paragrafët (1) dhe (2) përqindja “0,75”
zëvendësohet me përqindjen “1”, përqindja “0,86”
zëvendësohet me përqindjen “1,14”, përqindja “0,375”
zëvendësohet me përqindjen “0,5”, ndërsa përqindja “0,43”
zëvendësohet me përqindjen “0,57”.
Neni 3
Neni 37 ndryshohet si vijon:
“(1) Pensioni harmonizohet prej 1 janarit dhe 1 korrikut
çdo vit sipas përqindjes së rritjes së indeksit të
shpenzimeve të jetesës në gjysëmvjetorin paraprak në
lidhje me gjysëmvjetorin i cili i paraprin të shpallura nga
Enti Shtetëror për Statistikë.
Në rast kur rritja e
shpenzimeve të jetesës janë me parashenjë negative, nuk
bëhet harmonizimi i pensionit.
(2) Për shkak të zbatimit të paragrafit (1) të këtij neni,
pensioni i realizuar në vitin rrjedhës paraprakisht kufizohet
në shumë mujore sipas rritjes së neto rrogave nga dhjetori i
vitit paraprak në lidhje me neto rrogën mesatare vitin e
njëjtë.
(3) Nëse bruto prodhimi vendor në vitin paraprak ka
rritje reale më shumë se 4%, përveç harmonizimit nga
paragrafi (1) i këtij neni, pensioni harmonizohet prej 1
prillit të vitit rrjedhës në përqindje e cila paraqet dallim
ndërmjet shkallës reale të rritjes së bruto rritjes vendore në
vitin paraprak dhe shkallës prej 4%.”.
Neni 4
Në nenin 87 në paragrafin (1) fjalët: “nenet 82, 83 dhe
84” zëvendësohen me fjalët: “nenet 82, 83, 84, 91-a dhe
91-b”.
Neni 5
Në nenin 88 në paragrafin (1) fjalët: “nenet 82, 83 dhe
84” zëvendësohen me fjalët: “nenet 82, 83, 84, 91-a dhe
91-b”.
Neni 6
Pas nenit 91 shtohet titull i ri dhe dy nene të reja 91-a
dhe 91-b, si vijojnë:
“Të siguruarit nga Agjencia për Zbulim dhe Agjencia
Operative – Teknike
Neni 91-a
(1) Të punësuarit me detyra dhe autorizime të veçanta
në Agjencinë për Zbulim, stazhi i sigurimit i llogaritet me
kohëzgjatje të rritur edhe atë çdo 12 muaj të kaluar në
mënyrë efektive në ato detyra dhe autorizime llogariten si
16 muaj stazh të sigurimit.
(2) I punësuari nga paragrafi (1) i këtij neni i cili ka së
paku 25 vjet stazh pensional prej të cilave së paku 15 vjet
të kaluar në mënyrë efektive në vende pune për të cilat
stazhi i sigurimit llogaritet me kohëzgjatje të rritur dhe 55
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vjet (mashkull), përkatësisht 50 vjet jetë (femër), mund të
realizojë të drejtën e pensionit të pleqërisë, nëse
marrëdhënia e punës i ndërpritet sipas nevojës së shërbimit.
Neni 91-b
Të punësuarit me statusin e personit të autorizuar në
Agjencinë Operative – Teknike, stazhi i sigurimit i
llogaritet me kohëzgjatje të rritur edhe atë çdo 12 muaj të
kaluar në mënyrë efektive në ato detyra dhe autorizime
llogariten si 16 muaj stazh të sigurimit.
I punësuari nga paragrafi (1) i këtij neni i cili ka së
paku 25 vjet stazh pensional prej të cilave së paku 15 vjet
të kaluar në mënyrë efektive në vende pune për të cilat
stazhi i sigurimit llogaritet me kohëzgjatje të rritur dhe 55
vjet (mashkull), përkatësisht 50 vjet jetë (femër), mund të
realizojë të drejtën e pensionit të pleqërisë, nëse
marrëdhënia e punës i ndërpritet sipas nevojës së
shërbimit.”.
Neni 7
Neni 118 ndryshohet si vijon:
“(1) Të siguruarit nga neni 11 paragrafi (1) i këtij ligji,
me përjashtim të pikave 9) dhe 15) dhe të siguruarit nga
nenet 12 dhe 13 të këtij ligji, të cilët për herë të parë qasen
në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor pas 1
janar të vitit 2019 dhe në datën e qasjes janë më të ri se 40
vjet janë anëtarë të detyrueshëm të shtyllës së dytë
pensionale dhe paguajnë kontribut në fondin e detyrueshëm
pensional me zgjedhje personale deri sa kanë cilësi të të
siguruarit në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe
invalidor.
(2) Të siguruarve të cilët janë anëtarë në shtyllën e dytë
pensionale sipas nenit 118 të Ligjit për sigurimin pensional
dhe invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14,
44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15,
129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16,
132/16, 35/18 dhe 220/18) dhe të cilët kanë lindur pas 1
janarit 1967 u vazhdon anëtarësimi në shtyllën e dytë
pensionale.
(3) Të siguruarit të cilëve stazhi i sigurimit u llogaritet
me kohëzgjatje të rritur dhe të siguruarit nga Kreu VII –
Fitimi dhe realizimi i të drejtave të kategorive të caktuara
të të siguruarve me kushte të veçanta, nuk përfshihen në
shtyllën e dytë pensionale.
(4) Të siguruarit nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij
neni të cilët gjatë sigurimit do të fitojnë bazë të sigurimit
sipas nenit 11 paragrafi (1) pikat 9) dhe 15) të këtij ligji ose
gjatë sigurimit u përcaktohet stazh i sigurimit me
kohëzgjatje të rritur, pushojnë të jenë anëtarë në shtyllën e
dytë pensionale.
(5) Me përjashtim nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të
këtij neni, të siguruarit të cilëve stazhi i sigurimit u
përcaktohet në pajtim me nenin 100 paragrafët (2), (3) dhe
(4) të këtij ligji të cilët janë në marrëdhënie pune ose
persona të vetëpunësuar me orar të plotë pune dhe për të
cilët është përcaktuar lirim nga pagimi i kontributeve nga
sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për
punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, nuk janë
anëtarë të detyrueshëm në shtyllën e dytë pensionale për
periudhën për të cilën është përcaktuar lirimi nga pagimi i
kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social.”.
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Neni 8
Neni 119 ndryshohet si vijon:
“Të siguruarve anëtarë në shtyllën e dytë pensionale
sipas nenit 119 të Ligjit për sigurimin pensional dhe
invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14,
113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15,
147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16,
35/18 dhe 220/18) u vazhdon anëtarësimi në shtyllën e dytë
pensionale.”.
Neni 9
Neni 132-a shlyhet.
Neni 10
Në nenin 157 paragrafi (1) në pikën 6) pas fjalës
“Fondi” shtohen fjalët: “edhe mjetet nga kompensimi për
kryerjen e punëve që i janë përcaktuar me Ligjin për
sigurimin e detyrueshëm pensional me financim kapital”.
Neni 11
Në nenin 159 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5),
si vijon:
"(5) Pas emërimit të drejtorit, përkatësisht
zëvendësdrejtorit të Fondit lidhet marrëveshje e
menaxherëve ndërmjet drejtorit të emëruar përkatësisht
zëvendësdrejtorit dhe Qeverisë së Republikës së
Maqedonisë.”.
Paragrafët (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (6), (7) dhe
(8).
Neni 12
Në nenin 161 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“(2) Për planin vjetor për punësim mendim jep
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.”.
Në paragrafin (3) numri “30” zëvendësohet me numrin
“1”.
Neni 13
Pas nenit 164 shtohen dy nene të reja 164-a dhe 164-b,
si vijojnë:
“Neni 164- a
(1) Të punësuarit në shërbimin profesional të Fondit
klasifikohen në këto kategori dhe nivele:
- kategoria B – nëpunës administrativë udhëheqës
- niveli B1 nëpunës udhëheqës nga niveli i parë (drejtor
i sektorit, këshilltar i drejtorit dhe shef i kabinetit të
drejtorit),
- niveli B2 nëpunës udhëheqës nga niveli i dytë
(udhëheqës i Komisionit për vlerësim të aftësisë punuese,
udhëheqës i filialit Shkup, koordinator i sektorit,
udhëheqës i seksionit – informatikë, udhëheqës i seksionit
për revizion të brendshëm, mjek specialist, informatikan
grupi I dhe udhëheqës i degës për aktuari),
- niveli B3 nëpunës udhëheqës nga niveli i tretë
(udhëheqës i seksionit – Qendrës, udhëheqës i filialit nga
grupi I, informatikan nga grupi II, analist aktuar nga grupi
II dhe ndihmës udhëheqës i Filialit Shkup) dhe

- niveli B4 nëpunës udhëheqës nga niveli i katërt
(udhëheqës i Filialit nga grupi
II,
udhëheqës
i
përfaqësisë, mjek dhe informatikan nga grupi III),
- kategoria V – nëpunës administrativë profesionalë
- niveli V1 nëpunës administrativ profesional nga niveli
i parë (udhëheqës i degës – Qendrës, bashkëpunëtor
profesional – Qendra, udhëheqës i degës – Filialit,
kontrollor – Qendra, kontrollor – Filiali Shkup,),
- niveli V2 nëpunës administrativ profesional nga niveli
i dytë (revizor i brendshëm i trajnimit, bashkëpunëtor –
Qendra, kontrollor në Filialin Shkup, korrespodent,
përkthyes – lektor në Qendër),
- niveli V3 nëpunës administrativ profesional nga niveli
i tretë (bashkëpunëtor – Qendra, bashkëpunëtor – Filiali)
dhe
- niveli V4 nëpunës administrativ profesional nga niveli
i katërt (bashkëpunëtor – Qendra, bashkëpunëtor në
Filialin, korrespodent, përkthyes – lektor në Filialin,
kontrollor) dhe
- kategoria G – nëpunës profesionalë – ndihmës
- niveli G1 nëpunës profesional – ndihmës nga niveli i
parë (sekretar teknik, sekretar teknik – administrator,
operator, referent, kontrollor, organizator, likuidues –
analist, arkëtar, kontabilist, teknik,),
- niveli G2 nëpunës profesional – ndihmës nga niveli i
dytë (nëpunës profesional nga niveli i dytë (referent nga
niveli i dytë, operator nga niveli i dytë, arkivist administrator),
- niveli G3 nëpunës profesional – ndihmës nga niveli i
tretë (arkivist – administrator nga niveli i tretë, arkivist,
operator nga niveli i tretë, referent nga niveli i tretë,
daktilograf) dhe
- niveli G4 nëpunës profesional – ndihmës nga niveli i
katërt (likuidues, operator, referent nga niveli i katërt,
arkivist – sekretar nga niveli i katërt).
(2) Klasifikimi i vendeve të punës në nënnivele në
kuadër të nivelit të njëjtë nga paragrafi (1) i këtij neni janë:
-niveli B1 – nënniveli B1/1, B1/2 dhe B1/3,
-niveli B2 – nënniveli B2/1, B2/2, B2/3 dhe B2/4,
-niveli B3 – nënniveli B3/1, B3/2, B3/3 dhe B3/4,
-niveli B4 – nënniveli B4/1, B4/2 dhe B4/3,
-niveli V1 – nënniveli V1/1, B1/2 dhe B1/3,
-niveli V2 – nënniveli V2/1 dhe B2/2,
-niveli V3 – nënniveli V3/1 dhe B3/2,
-niveli V4 – nënniveli B4/1, B4/2 dhe B4/3
-niveli G4 – nënniveli G4/1 dhe G4/2.
(3) Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta (kualifikimet
profesionale dhe përvoja e punës) në nivelet dhe nënnivelet
e vendeve të punës sipas titujve të theksuara në paragrafët
(1) dhe (2) të këtij neni do të përcaktohen në Rregulloren
për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës.
Neni 164-b
(1) Rrogat e të punësuarve në shërbimin profesional të
Fondit nga neni 164-a paragrafi (1) dhe paragrafi (2) të
këtij ligji, përllogariten sipas pikëve në kategoritë si
vijojnë:
- kategoria B prej 540 deri 716 pikë,
- kategoria V prej 430 deri 540 pikë dhe
- kategoria G prej 300 deri 400 pikë.
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(2) Pjesa e rrogës për stazhin e punës të nëpunësit
administrativ vlerësohet në shumë prej 0,5% të pjesëve të
rrogës për shkallën e arsimit dhe për nivelin, për çdo vit të
përfunduar stazh pune, ndërsa më së shumti deri në 20%.
(3) Vlera e pikës për llogaritjen e rrogave të nëpunësve
administrativë nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohet çdo vit
me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me
propozim të ministrit të Financave dhe ministrit të Punës dhe
Politikës Sociale, i cili miratohet në afat prej dhjetë ditësh nga
dita e miratimit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, dhe
në kuadër të buxhetit të parashikuar dhe në bazë të numrit të
përgjithshëm të nëpunësve administrativë të sistemuar në
nivelet përkatëse për vitin rrjedhës.
(4) Shtesat e rrogës së nëpunësit administrativ
përcaktohen në pajtim me Ligjin për nëpunës
administrativë.”.
Neni 14
Në nenin 191 para fjalisë hyrëse shtohet numri “(1)”.
Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:
"(2) Mjetet nga kompensimi për kryerjen e punëve që i
janë përcaktuar Fondit në pajtim me Ligjin për sigurim të
detyrueshëm pensional me financim kapital, mund të
shfrytëzohen për kryerjen e punëve të Fondit të cilat kanë
të bëjnë me:
- vendosjen dhe përparimin e proceseve afariste të
Fondit në lidhje me anëtarësimin në shtyllën e dytë
pensionale dhe shpërndarjen e mjeteve në shtyllën e dytë
pensionale,
- vendosjen dhe përparimin e proceseve afariste të
Fondit në lidhje me realizimin e pensionit nga shtylla e
parë dhe e dytë pensionale dhe
- përparimin e sistemit informatik të Fondit.”.
Neni 15
Në nenin 228 në paragrafët (2) dhe (4) pas fjalëve: “viti
2013” shtohen fjalët: “deri më 31 dhjetor të vitit 2018”.
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Për të siguruarit nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij
neni për çdo vit të mëtutjeshëm stazh pune të plotësuar pas
1 janarit 2019 deri më 31 dhjetor 2019, pensioni llogaritet
në lartësi prej 1,54%, ndërsa për stazh pensional më të
shkurtër se një vit, dhe së paku gjashtë muaj pensioni
llogaritet në lartësi prej 0,77%. Për stazh pune të plotësuar
pas 1 janarit 2020 pensioni llogaritet në lartësi prej 1,47%,
ndërsa për stazh pensional më të shkurtër se një vit, dhe së
paku gjashtë muaj pensioni llogaritet në lartësi prej
0,735%.”.
Neni 16
Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar
me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 17
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa do të fillojë
të zbatohet nga 1 janari 2019, përveç dispozitave të nenit 9
të këtij ligji me të cilat shlyhet neni 132-a të cilat do të
fillojnë të zbatohen nga 1 prilli 2019 dhe dispozitave të
nenit 13 të këtij ligji, me të cilat shtohen dy nene të reja
164-a dhe 164-b, të cilat do të fillojnë të zbatohen nga 1
qershori 2019.
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4574.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ
СРЕДСТВА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за лековите и медицинските средства,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 декември 2018 година.
Бр. 08-7515/1
26 декември 2018 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ
И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
Член 1
Во Законот за лековите и медицинските средства
(„Службен весник на Република Македонија“ број
106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13,
164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16,
83/18 и 113/18), по членот 4-в се додаваат четири нови
членови 4-г, 4-д, 4-ѓ и 4-е, кои гласат:
„Член 4-г
Директорот на Агенцијата има заменик.
Заменикот на директорот на Агенцијата го именува
и разрешува Владата на Република Македонија.
За именување на заменикот на директор се објавува
јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се објавуваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
Мандатот на заменикот на директорот трае четири
години со можност за повторен избор.
Член 4-д
За заменик на директор на Агенцијата може да биде
именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) да е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) да има завршен фармацевтски факултет;
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4) да има минимум пет години работно искуство во
областа на фармацијата и да има завршено последипломски студии, специјализација или докторат од областа на фармацијата;
5) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање
на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
Член 4-ѓ
Заменикот на директорот го заменува директорот
во случај кога тој е отсутен или кога поради болест и
други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности во
раководењето.
Заменикот на директорот во соработка со директорот врши работи од надлежност на директорот што тој
ќе му ги довери.
Член 4-е
Заменикот на директорот на Агенцијата може да
биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е именуван во следниве случаи:
- на негово барање и
- ако настане некоја од причините поради кои според прописите за работните односи му престанува работниот однос по сила на закон и не постапува согласно со закон.“.
Член 2
Во членот 81 став 4 по зборот „директорот“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „заменик на директорот“.
Член 3
Во член 156-а во ставот 1 по зборот „Директорот”
се додава запирка и зборовите: „заменикот на директорот“.
Во ставот 2 по зборот „Директорот“ се додава запирка и зборовите: „заменикот на директорот“.
Член 4
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за лековите и медицинските
средства.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BARNA DHE
MJETE MJEKËSORE
Neni 1
Në Ligjin për barna dhe mjete mjekësore ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 106/2007,
88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14,
43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18 dhe
113/18), pas nenit 4-v, shtohen katër nene të reja 4-g, 2d,
4-gj dhe 4-e, si vijojnë:
"Neni 4-g
Drejtori i Agjencisë ka zëvendës.
Zëvendësdrejtorin e Agjencisë e emëron dhe shkarkon
Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Për emërimin e zëvendësdrejtorit shpallet konkurs
publik në së paku tri gazeta ditore të cilat botohen në të
gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, prej të cilave
së paku një nga gazetat që botohen në gjuhën të cilën e
flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare
të ndryshme nga gjuha maqedonase.
Mandati i zëvendësdrejtorit zgjat katër vjet me mundësi
për rizgjedhje.
Neni 4-d
Zëvendësdrejtor i Agjencisë mund të emërohet personi
i cili posedon kushtet si në vijim:
1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
2) në momentin e emërimit me aktgjykim të
plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose
sanksion për kundërvajtje ndalim për ushtrimin e
profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
3) të ketë kryer fakultetin farmaceutik;
4) të ketë minimum pesë vjet përvojë pune në fushën e
farmacisë dhe të ketë kryer studimet postdiplomike,
specializim ose doktoraturë nga fusha e farmacisë;
5) të posedojë një nga certifikatat ose vërtetimet
ndërkombëtarisht të pranuara për njohjen aktive të gjuhës
angleze jo më të vjetër se pesë vjet:
- TOEFL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS - së paku 6 pikë,
- ILEC (Cambridge English: Legal) - së paku niveli B2,
- FCE (Cambridge English: First) - i kaluar,
- BULATS - së paku 60 pikë ose
- APTIS - së paku niveli B2.
Neni 4-gj
Zëvendësdrejtori e zëvendëson drejtorin në rast kur ai
mungon ose për shkak të sëmundjes dhe për shkaqe të tjera
nuk ka mundësi ta ushtrojë funksionin, me të gjitha
autorizimet dhe përgjegjësitë në udhëheqje.
Zëvendësdrejtori në bashkëpunim me drejtorin kryen
punë në kompetencë të drejtorit, të cilat ai do t'ia besojë.
Neni 4-e
Zëvendësdrejtori i Agjencisë mund të shkarkohet para
skadimit të mandatit për të cilin është emëruar në rastet si
vijon:
- me kërkesë të tij dhe
- nëse krijohet ndonjë nga shkaqet për të cilat sipas
dispozitave për marrëdhëniet e punës i pushon marrëdhënia
e punës me fuqi të ligjit dhe nuk vepron në pajtim me
ligjin.".
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Neni 2
Në nenin 81 paragrafi 4 pas fjalës "drejtori" shtohet
presje dhe shtohet fjala: "zëvendësdrejtori".
Neni 3
Në nenin 156-a në paragrafin 1 pas fjalës "Drejtori"
shtohet presje dhe fjala: "Zëvendësdrejtori".
Në paragrafin 2 pas fjalës "Drejtori" shtohet presje dhe
fjala: "Zëvendësdrejtori".
Neni 4
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë, të përcaktojë tekst të spastruar
të Ligjit për barna dhe mjete mjekësore.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4575.
Врз основа на член 31-а став 7 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија” бр. 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01,
50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07,
159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13,
13/14, 116/15, 129/15, 199/15, 23/16 и 190/17), министерот за финансии донесе:
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА
ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА ДОХОД
ЗА ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЖБА НА
СОПСТВЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и условите за враќање на платениот данок на доход за приходи остварени од продажба на сопствени
земјоделски производи .
Член 2
Враќањето на платениот данок се врши на лицата
кои ги исполнуваат условите од членот 31-а ставови 2
и 6 од Законот за персоналниот данок на доход.
Член 3
Врз основа на податоците од потврдените годишни
даночни пријави, се изготвува листа на обврзници на
кои треба да им биде вратен платениот данок која се
доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заради потврдување или коригирање на податоците.
По проверка на податоците од листата од ставот 1
на овој член, преку споредување со податоците од
Единствениот регистар на земјоделските стопанства и
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други податоци со кои што располага Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство листата
по потврдување или коригирање се доставува до органот за јавни приходи.
Враќањето на платениот данок се врши најдоцна до
крајот на годината која следи по годината за која што
се однесува потврдената годишна даночна пријава.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20- 6281/1
24 декември 2018 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
4576.
Врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од
Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“
бр.72/16 и 142/16), Министерството за правда на ден 21
декември 2018 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ
1.На нотарот Ристо Папазов, со службено седиште
за подрачјето на основните судови на Градот Скопје му
престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 5 јануари 2019
година.
Образложение
Со Решението на министерот за правда бр.041152/1 од 23 април 1998 година, врз основа на Вториот
конкурс за именување на нотари, лицето Ристо Папазов е именуван за нотар на подрачјето на основните судови на Градот Скопје. Нотарот Ристо Папазов од
Скопје роден на ден 5 јануари 1955 година, на ден 5
јануари 2019 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.
Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр.72/16 и 142/16), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на
ова Решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на Решението.
Бр. 09-5823/1
21 декември 2018 година
Скопје

Министер
за правда,
Рената Дескоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
4577.
Врз основа на член 23 став (5) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06,
89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16,
71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство
и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ И
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ
Член 1
Во Правилникот за форма и содржина на барањето, начинот и висината на надоместокот за издавање на официјални етикети („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/15), членот 5 се менува и
гласи:
„Висината на надоместокот за издавање на официјални етикети за семенски и саден материјал кај земјоделските растенија (печатење на етикети, матријални
трошоци за издавање и друго) по категории, по еден
примерок, заедно со вклучен данок на додадена вредност изнесува:
А) за семенски материјал
- официјални етикети за предосновно семе
1 денар
- официјални етикети за основно семе
3 денари
- официјални етикети за сертифицирано семе од I
генерација
3 денари
- официјални етикети за сертифицирано семе од II
генерација
3 денари
- официјални самолепливи етикети за семиња
3 денари
Б) за саден материјал
- официјални етикети за стандарден лозов материјал за размножување и саден материјал
3 денари
- официјални етикети за сертифициран лозов материјал за размножување и саден материјал
3 денари
- официјални етикета за стандарден овошен материјал за размножување и саден материјал
3 денари
- официјални етикети за сертифициран овошен материјал за размножување и саден материјал 3 денари
- официјални етикети за материјал за размножување
и саден материјал од украсни растенија
3 денари
- официјални етикети за материјал за размножување
и расад од градинарски растенија
3 денари“
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Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 26 – 317/6
27 декември 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА
4578.
Врз основа на член 159 став (1) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република
Македонија" бр. 82/18), министерот за образование и
наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО (ВО МАТЕРИЈАЛНА И ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА) И СОДРЖИНА НА МАТИЧНАТА КНИГА НА ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ И ГЛАВНАТА КНИГА НА
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
Член 1
Во Правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржината на матичната книга на запишани студенти и
главната книга на дипломирани студенти („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 102/18), во
член 16 во ставот (4) зборовите „високообразовната
установа“ се заменуваат со зборовите „Државниот
просветен инспекторат“ .
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-13749/4
Министер за образование
21 декември 2018 година
и наука,
Скопје
д-р Арбер Адеми, с.р.
__________
4579.
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02,
40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07,
81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12,
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе
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Бр. 245 - Стр. 19

КАЛЕНДАР
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА
Член 1
Во Календарот за организација на учебната
2018/2019 година во јавните средни училишта
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.133/18), во член 6 став 1 во алинејата 3 и во став 2
во алинејата 3 зборовите „хемија, физика, биологија,
историја и филозофија“ се заменуваат со зборовите
„хемија, физика, биологија, историја, филозофија и
социологија“.
Член 2
Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-15580/1
26 декември 2018 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4580.
Судскиот совет на Република Македонија согласно
член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и
83/18), го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
На членот на Судскиот совет на Република Македонија Беким Реџепи му престанува мандатот на член на
Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избран, сметано од 29.12.2018
година.
Оваа одлука влегува во сила од 29.12.2018 година.
Бр. 02-1729/1
24 декември 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4581.
Врз основа на член 184 став 1 точка ј), а во врска со
член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 085880/1 од 22.10.2018 година од Централниот депозитар за
хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на
ден 19.12.2018 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава согласност за именување на Даринка
Дамјановиќ, дипломиран правник од Скопје, за извршен директор на Централниот депозитар за хартии
од вредност АД Скопје со седиште на ул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, Скопје.
2. Согласноста за именување на Даринка Дамјановиќ за директор на Централниот депозитар за хартии
од вредност АД Скопје се дава за период од 4 години,
односно до 19.10.2022 година, согласно утврдениот
мандат во Одлуката на Собранието на ЦДХВ АД Скопје за избор на членови на Одборот на директори на
Централниот депозитар за хартии од вредност АД
Скопје број 02-5874/1 од 19.10.2018 година и Одлуката
број 5876/1 од 19.10.2018 година за избор на извршен
член на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.
3. Согласноста за именување на лицето од точка 1
на ова Решение за директор на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје престанува да важи и
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение, доколку истото биде разрешено од функцијата Директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, со денот на одземање на согласноста
за именување на директор од страна на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 08-64
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4582.
Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018), а постапувајќи по барањето број 03-6283/2
од 16.11.2018 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 19.12.2018 година донесе
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 026283/1 од 13.11.2018 година за изменување и дополнување на Правилата за работа на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден
13.11.2018 година.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

1. Лицето Марина Лукаровска од Охрид ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа
со хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука
за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Број УП1 08-69
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Број УП1 09-76
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4583.
Врз основа на член 46 и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018), а постапувајќи по барањето број 03-6283/2
од 16.11.2018 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 19.12.2018 година донесе

4585.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Правилата за членство на Централниот депозитар за хартии од вредност
АД Скопје број 01-6284/4 од 26.11.2018 година, донесени на седницa на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

1. Лицето Ивона Колева од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Број УП1 08-70
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4584.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе

Број УП1 09-77
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4586.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Ивана Митровска од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

1. Лицето Петар Нечоски од Охрид ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Број УП1 09-78
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4587.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201, 13/2013,
188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот
и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Марко Стојановски од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-80
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4588.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе

Број УП1 09-81
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4589.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Симона Алексовска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа
со хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука
за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-82
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4590.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе

Стр. 22 - Бр. 245
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Ефтим Ридов од Кавадарци ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

1. Лицето Душко Дончев од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Број УП1 09-83
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4591.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Елена Митковска од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-84
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4592.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе

Број УП1 09-85
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4593.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Верица Дракуловска од Скопје ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа
со хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука
за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-86
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4594.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе

28 декември 2018

Бр. 245 - Стр. 23

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Арбен Халили од Тетово ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за работа со
хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за
работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

1. Лицето Борче Шулески од Скопје ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Број УП1 09-87
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4595.
Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7
од Законот за хартии од вредност („Службен весник
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/201,
13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015, 192/2015,
23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за
начинот и условите за полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ бр. 102/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Александар Маринковиќ од Кавадарци ги
исполнува условите за полагање на стручен испит за
работа со хартии од вредност со пријавување на 17-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-88
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4596.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе

Број УП1 09-89
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4597.
Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и
член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/201, 13/2013, 188/2013 43/2014,15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на
посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и
107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 2018
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Лицето Јован Здравески од Охрид ги исполнува
условите за полагање на стручен испит за инвестиционо советување со пријавување на 7-мата обука за инвестиционо советување во организација на Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број УП1 09-90
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4598.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија, врз основа на член 1 став 2 и член 9, член
12, член 14 и член 16 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Македонија„ бр.
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018 година), член 51, член 53, член 87, член 88 и
член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015),
постапувајќи по Барањето на Стопанска банка АД Битола за давање одобрение за издавање на долгорочни
хартии од вредност – прва емисија на обврзници по пат
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на јавна понуда, и на Барањето од Стопанска банка АД
Битола за прекинување на постапката по барањето за
давање одобрение за прва емисија на обврзници по пат
на јавна понуда заради измена на податоци во Проспектот, на својата седница одржана на ден 19.12.2018
година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
1. Постапкaта поведена по Барањето бр. 11-21042/1
од 31.10.2018 година од Стопанска банка АД Битола за
давање одобрение за прва емисија на обврзници по пат
на јавна понуда, по барање на подносителот, СЕ ПРЕКИНУВА.
2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на
барањето ќе достави барање за продолжување на постапката.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 Број 10-67
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4599.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008,
57/2010,
135/2011, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија, постапувајќи по
Барањето на Акционерското друштво за застапување
во осигурувањето МАКО АС АД Струмица, поднесено
на ден 11.12.2018 година, на седницата одржана на ден
19.12.2018 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Акционерското друштво за застапување во
осигурувањето МАКО АС АД Струмица се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност
по пат на приватна понуда - втора емисија на 35.000
обични акции со вкупен износ на емисијата од 35.000
евра, во денарска противвредност од 2.152.209,50 денари, согласно Одлуката број 02-31/18 од 6.12.2018 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање на втора емисија на акции по пат на приватна понуда донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и согласно Одлуката број 0231/18 од 6.12.2018 година за зголемување на основната
главнина од средства на друштвото со издавање на втора емисија на акции по пат на приватна понуда донесена од Собранието на акционери на Друштвото.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 Број 10-73
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

4600.
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и врз основа на член 38
став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен
весник на Република Македонија“ број 12/2009,
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 19.12.2018 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА
БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд (″Службен весник на Република Македонија″ бр. 130/2013, бр.
32/2014, бр. 101/2014, бр. 28/2015, бр. 126/2015,
бр.182/2016 и 33/2018) во член 8 зборовите “најдоцна
до 31.12.2018 година” се заменуваат со зборовите “најдоцна до 19.03.2019 година”.
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Член 2
Овој Правилник е од времен карактер.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 08-941/7
19 декември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
4601.
Врз основа на член 188 и член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 ), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ
Во Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 64/14, 183/14, 56/15, 147/15, 184/15 и 88/17),
по членот 18 се додава нов наслов и нов член 18-а кој
гласи:
Член 1
„Запишување на евидентиран инфраструктурен објект
Член 18-а
Запишување на евидентиран инфраструктурен објект во катастарот на инфраструктурни објекти, се
врши по доставување на подобен правен основ, врз основа на веќе доставениот геодетски елаборат по кој е
извршено евидентирањето, доколку се утврди соодветност на податоците во смисол на член 175 став (3), односно подобност на правните основи за запишување во
смисол на член 176 од од Законот.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 0101-53043/1
27 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ирма Мандева, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4602.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја
17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
Република Македонија” бр. 143/11, 78/13, 33/15 и
207/16) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, постапувајќи
по барањето УП1 бр.12-09/18 од 18.12.2018 година
на Друштвото за конфекција на облека, увоз-извоз,
трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на
ден 25.12.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство
ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Христо
Татарчев бр.69 Скопје-Кисела Вода, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ТЕКСПОРТ”.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа
Одлука.
3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 12-09/18
25 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за конфекција на облека, увоз-извоз, трговско застапување во земјата и во странство ТЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Христо Татарчев бр.69 Скопје-Кисела Вода
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2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 329.01.1/18
4. Датум на издавање на лиценцата
25.12.2018 година
5. Датум на важење на лиценцата
25.12.2053 година
6. Единствен матичен број – 5479126
7. Единствен даночен број – 4030000401057
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори, ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала
“ТЕКСПОРТ” на КП бр. 263/38 и КП бр. 263/39 КО
Марино, м.в. Бела Земја, Општина Илинден.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.
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12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на
електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична
енергија, и условите определени во лиценцата;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
правилата за пазар на електрична енергија;
- да доставува податоци и информации согласно
Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10
март во тековната година да достави годишен извештај

28 декември 2018

за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во
претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска
форма.
Годишниот извештај содржи податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.
15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги да доставува известување за сите околности, настани и промени кои
што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да
и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во
согласност со Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
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18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги, да доставува писмен извештај за движењето на
сите параметри кои што го определуваат квалитетот на
произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела
VI:
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – ТЕКСПОРТ,
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2018 година,
- година на почеток на работа - 2018 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 35 години,
3. податоци за опрема:
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – поликристални модули тип
Just Solar JST250P (60) 250 W,
- број на фотоволтаични модули - 432 x 250,
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- моќност на модул - 250 W,
- напон на модул - 32 V,
- струја на модул - 7.82 A,
- вкупна инсталирана моќност - 108 kW,
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- тип, производител и номинални податоци на инвертор - KACO- 4,
4. годишно сончево зрачење на таа локација - 1580
kWh/m2,
5. очекувано производство на електрична енергија 141 MWh годишно.
__________
4603.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на РМ” бр. 96/18), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи
за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за пренос
на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.244/18), а
во врска со Одлуката за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен
гас за 2017 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со
системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје, УП1 бр.0875/16 од 28 декември 2016 година и постапувајќи по
Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи
за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 01.01.2019
година до 31.12.2019 година, бр. 0302-1438/1 од
23.11.2018 година, доставено од Акционерското друштво ГА-МА Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2019
ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-2021
ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ
1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за
вршење на дејноста пренос на природен гас во 2019 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 232.647.900 денари, за пренесени 182.000.000
nm3 природен гас и просечна тарифа во износ од
1,2783 ден/nm3.
2. Тарифата за категоријата на потрошувачи производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновремено и во еден процес се произведува електрична и топлинска енергија
и/или механичка енергија изнесува 1,2268 ден/nm3
природен гас.
3. Тарифата за категоријата на потрошувачи производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи изнесува 1,3495 ден/nm3 природен гас.
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4. Тарифата за категоријата на потрошувачи останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во
претходната година помала од 150.000 nm3 изнесува
1,4108 ден/nm3 природен гас.
5. Оваа oдлука е конечна во управна постапка.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
УП1 бр. 08-153/18
28 декември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4604.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на РМ” бр. 96/18), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за
пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18), Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
244/18), а во врска со Одлуката за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ)
Скопје, за регулираниот период 2017-2021 година, УП1
бр. 08-81/16 од 28 декември 2016 година и постапувајќи
по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2019 година, бр.03-1535/1 од 26.11.2018 година,
доставено од Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И
ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2019 ГОДИНА
ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ (ДТИРЗ) СКОПЈЕ
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува регулиран
приход од 11.664.628 денари и тарифа од 2,7127
ден/nm3 за услугата дистрибуција на природен гас за
2019 година, за пренесени 4.300.000 nm3 природен гас.
2. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
УП1 бр. 08-154/18
28 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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4605.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на РМ.” бр. 96/18), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи
за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“
бр.244/18), а во врска со Одлуката за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност
дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на
Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“- Струмица УП1 бр.08-85/16 од 28.12.2016
година, постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејноста дистрибуција на
природен гас за 2019 година од регулиран период од
2017-2021, бр.03-592/1 од 30.11.2018 година, доставено
од Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА-ГАС, Струмица, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
на седницата одржана на 28.12. 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2019
ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 20172021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „СТРУМИЦА ГАС“ СТРУМИЦА
1. На Јавното претпријатие за енергетски дејности
„СТРУМИЦА ГАС“- Струмица, за 2019 година од регулираниот период 2017-2021 година, се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност
дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас
да изнесува 2,87 ден/nm3.
2. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
УП1 бр. 08-155/18
28 декември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4606.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1 алинеја 16,
член 236 став (11) од Законот за енергетика („Службен
весник на РМ” бр. 96/18), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи
за пренос, управување со системот за пренос и дистри-
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буција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр.
201/16, 87/17 и 142/18) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ
бр.244/18), a во врска со Одлуката за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност
дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на
Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни
објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово УП1 бр. 0886/16 од 28.12.2016 година, постапувајќи по Барањето
за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен
гас, бр.03-392/1 од 07.12.2018 година, доставено од Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“ Куманово, Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија, на седницата одржана на 28 декември
2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА
ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА
2019 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД
2017-2021 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ
„КУМАНОВО-ГАС“ - КУМАНОВО
1. На Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО ГАС“-Куманово, за
2019 година од регулираниот период 2017-2021 година,
се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на
природен гас да изнесува 3,00 ден/nm3.
2. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.
УП1 бр. 08-156/18
28 декември 2018 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
4607.
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник
на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17 и 172/18) и
Упатството за подготовка на барањето за утврдување
на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите
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за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година, а постапувајќи по Барањето за снабдување со вода за пиење или
водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, на ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ Зелениково, бр.05-165/1 од 10.12.2018 година, заведено во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Македонија под УП1 бр.08157/18 од 11.12.2018 година, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Македонија
на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ ЗЕЛЕНИКОВО
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. На ЈКП „ЗЕЛЕНИКОВО“ Зелениково се утврдува
просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода
за пиење или водоснабдување и тоа:
• за 2019 година во износ од 30,56 ден/m³;
• за 2020 година во износ од 30,84 ден/m³;
• за 2021 година во износ од 31,14 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
• минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 0,25%;
• минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот
опсег од точка 2 на ова Решение:
• за 2019 година:
- минимална просечна тарифа 30,48 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 30,63 ден/m³;
• за 2020 година:
- минимална просечна тарифа 30,77 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 30,92 ден/m³;
• за 2021 година:
- минимална просечна тарифа 31,06 ден/m³;
- максимална просечна тарифа 31,22 ден/m³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период
2019-2021 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а
ќе се применува од 01.01.2019 година.
УП1 бр. 08-157/18
28 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4608.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 1,
а во врска со член 28, став (1) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија на седницата одржана
на ден 24 декември 2018 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС, ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Правилник за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи
за пренос на природен гас, организирање и управување
со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен
гас (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува
начинот и условите за формирање, одобрување и контрола на тарифите (во понатамошниот текст: регулирање на тарифите) со кои се остварува регулиран максимален приход потребен за вршење на следните регулирани дејности:
1) пренос на природен гас,
2) организирање и управување со пазарот на природен гас, и
3) дистрибуција на природен гас.
(2) Одредбите од овој Правилник се однесуваат на
правните лица (во понатамошниот текст: друштва) кои
ги вршат регулираните дејности од став (1) од овој
член врз основа на лиценци издадени од Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика).
Член 2
Цели
Регулирањето на тарифите, согласно начинот и постапката утврдени со овој Правилник се засновани на
начелата на објективност, транспарентност и недискриминација и со нив се обезбедува:
1) урамнотежување на интересите на вршителите на
енергетски дејности и потрошувачите на природен гас,
2) заштита на потрошувачите и корисниците на системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас од каква било злоупотреба на доминантната позиција на пазарот,
3) креирање на мерки за поттикнување на ефикасно
работење на вршителите на енергетски дејности,
4) вршителите на енергетски дејности да ги надоместат оправданите трошоци, како и да стекнат соодветен принос на капитал,
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5) финансиски средства неопходни за инвестиции
со кои ќе се обезбеди одржливо и сигурно функционирање на енергетските системи,
6) отстранување на вкрстените субвенции меѓу групите потрошувачи и прелевање на приходите и трошоците при вршење на регулираните и/или нерегулираните енергетски дејности и
7) надоместување на трошоците за набавка на природен гас за покривање на загубите во системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас, имајќи ги предвид плановите и динамиката за намалување
на загубите што операторите на системите ги доставуваат за одобрување до Регулаторната комисија за енергетика.
Член 3
(1) При регулирањето на тарифите на дејностите од
член 1, став (3) на овој Правилник, се користи методологија на поттикнувачка регулатива за определен регулиран период, со примена на методологиите содржани
во прилозите од овој Правилник.
(2) Примената на методологиите од прилозите на
регулираното друштво му обезбедува приход за покривање на оправданите трошоци и обезбедување соодветен принос на капиталот во регулираниот период определен согласно член 4 од овој Правилник.
Член 4
Регулиран период и времетраење на регулиран
период
(1) Под регулиран период се подразбира период од
една или повеќе календарски години за кој што на регулираното друштво му се утврдуваат просечни тарифи потребни за вршење на регулираните дејности, согласно одредбите од овој Правилник.
(2) Регулираниот период за секоја од регулираните
дејности, од член 1, став (1) на овој Правилник, е три
години.
(3) По исклучок од став (2) од овој член, регулираниот период може да биде помал од три години доколку барањето за утврдување на регулиран приход и цена
е поднесено во текот на регулираниот период, од страна на нов носител на лиценца за вршење на регулирана
дејност од член 1, став (1) од овој Правилник.
(4) Базна година е годината која е две години пред
првата година од регулираниот период.
Член 5
Сметководствени стандарди
(1) Друштвото кое врши регулирани дејности од
член 1, став (3) од овој Правилник, своето сметководство го води во согласност со важечката законска регулатива во Република Македонија.
(2) За целите на регулирање на тарифите, регулираното друштво должно е при поднесување на барање за
одобрување на регулиран приход и тарифи до Регула-
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торната комисија за енергетика, согласно член 17, став
(1) на овој Правилник, да достави податоци согласно
обрасците и табелите дадени во Прилог 5, кој е составен дел на овој Правилник, односно друштвото да изврши групирање на сметководствените позиции согласно методологијата за соодветната регулирана дејност што е составен дел на овој Правилник.
(3) Друштвото кое врши регулирани дејности е
должно, согласно Законот за енергетика и овој Правилник, по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци и информации потребни за регулирање на тарифите и да овозможи увид
во расположивата инвестиционо-техничката документација за проекти од областа на регулираната дејност.
(4) Друштвото кое врши регулирана дејност е
должно, најдоцна до 31 мај во тековната година, до Регулаторната комисија за енергетика да достави Извештај од ревизијата на финансиските извештаи од претходната година.
Член 6
Друштвото кое врши една или повеќе регулирани
енергетски дејности, или една или повеќе регулирани
енергетски дејности и друга енергетска дејност или
друга дејност, тоа друштво е должно да:
1) води одвоено сметководство за секоја поединечна регулирана енергетска дејност што ја врши,
2) вклучи во своето сметководство финансиски извештаи за енергетската дејност за чие вршење е должен
да обезбеди јавна услуга, доколку во согласност со Законот за енергетика му е доделен надоместок за вршење на услуга од општ економски интерес согласно со
прописите за државна помош,
3) води одвоено сметководство за дејностите кои ги
врши и кои не се регулирани енергетски дејности или
други дејности кои ги извршува.
II. ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАНИ ТАРИФИ
Член 7
Начин на регулирање на тарифата
(1) Просечната тарифа и тарифите се регулираат
преку определување на горната граница на приходот
што му се дозволува на регулираното друштво да го
оствари во текот на една календарска година (во понатамошниот текст: регулиран максимален приход).
(2) Регулираниот максимален приход се утврдува
на ниво што на регулираното друштво му овозможува
да оствари:
1) покривање на оправданите оперативни трошоци
и амортизацијата на средствата за вршење на соодветната регулирана дејност, со цел остварување на пропишан квалитет на вршење на регулираната дејност,
2) обезбедување на определена стапка на принос на
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и дос-
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тапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите
потрошувачи на природен гас на територијата на Република Македонија.
(3) Во регулираното друштво, определувањето на
трошоците и средствата се врши во согласност со одредбите од Прилог 4, којшто е составен дел на овој
Правилник.
(4) Регулираниот максимален приход од став 2 на
овој член ги вклучува и приходите кои што регулираното друштво ги остварува по други основи при вршењето на регулираната дејност.
Член 8
Регулирани тарифи
(1) Тарифа за користење на системот за пренос на
природен гас се определува на операторот на системот
за пренос на природен гас, за секоја година од регулираниот период согласно Тарифниот систем за пренос
на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас.
(2) Тарифа за услугата организирање и управување
со пазарот на природен гас се определува на операторот на пазарот на природен гас, за секоја година од регулираниот период согласно Тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со
пазарот на природен гас.
(3) Тарифа за услугата дистрибуција на природен
гас се определува на операторот на системот за дистрибуција на природен гас, за секоја година од регулираниот период согласно Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас.
1. Пренос на природен гас
Член 9
Регулираниот максимален приход на операторот на
системот за пренос на природен гас, треба да ги покрие
оправданите оперативни трошоци за пренос, како и да
обезбеди соодветен принос на капитал, а се определува
на начин и постапка со примена на методологијата и
критериумите дадени во Прилог 1 кој што е составен
дел на овој Правилник.
Член 10
(1) Количините на природен гас за покривање на
дозволените технички загуби на природен гас во системот за пренос се признаваат до 0,5% од вкупните количини на природен гас на влез во системот за пренос на
природен гас.
(2) Цената по која се пресметува трошокот за покривање на техничките загуби на природниот гас во
преносната мрежа е цената по која операторот на системот за пренос го набавува природниот гас.
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2. Организирање и управување со пазарот
на природен гас
Член 11
Регулираниот максимален приход на операторот на
пазар на природен гас, треба да ги покрие оправданите
оперативни трошоци за организирање и управување со
пазарот на природен гас, како и да обезбеди соодветен
принос на капиталот, а се определува на начин и постапка
со примена на методологијата и критериумите дадени во
Прилог 2 кој што е составен дел на овој Правилник.
3. Дистрибуција на природен гас
Член 12
Регулираниот максимален приход на операторот на
системот за дистрибуција на природен гас, треба да ги
покрие оправданите оперативни трошоци за дистрибуција и управување со системот за дистрибуција, како и
да обезбеди соодветен принос на капиталот, а се определува на начин и постапка со примена на методологијата и критериумите дадени во Прилог 3 кој што е составен дел на овој Правилник.
Член 13
Во случај кога на системот за дистрибуција на природен гас се приклучени помалку од 100.000 потрошувачи, друштвото кое врши енергетска дејност дистрибуција на природен гас, може да врши и дејности снабдување со природен гас, снабдување со природен гас
со обврска со јавна услуга и снабдување со природен
гас во краен случај.
Член 14
(1) Количините на природниот гас за покривање на
дозволените технички загуби на природен гас во дистрибутивната мрежа се признаваат до 0,7% од вкупната количина на природен гас на влез во дистрибутивниот систем.
(2) Цената по која се пресметува трошокот за покривање на техничките загуби на природен гас во дистрибутивната мрежа, е цената по која дистрибутерот го
набавува природниот гас.
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ ТАРИФИ
Член 15
(1) Регулираните друштва од член 1, став (1) од овој
Правилник поднесуваат барање до Регулаторната комисија за енергетика за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи, согласно со овој Правилник
(во понатамошниот текст: барање), најдоцна 60 дена
пред истекот на регулираниот период.
(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува
заверено со потпис и печат од одговорното лице за
претставување и застапување на друштвото по претходна добиена согласност од органот на управување
определен со статутот на друштвото.
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(3) Кон барањето од став (1) на овој член, барателот
е должен да ги достави, во писмена и електронска
форма, следните документи и податоци:
1) тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од 15 дена од
денот на доставување на барањето,
2) финансиски извештаи со сите прилози во согласност со барањата на меѓународните сметководствени
стандарди, со извештај на овластен ревизор,
3) бруто-биланс за базната година и за секоја наредна по базната година, до денот на доставување на барањето изготвен во Еxcel формат,
4) финансиско-сметководствени и техничко-економски и други податоци и информации изготвени во
Excel формат, кој овозможува обработка од страна на
Регулаторната комисија за енергетика,
5) податоци за пренесена, дистрибуирана и испорачана количина на природен гас изготвени во Excel формат, кој овозможува обработка од страна на Регулаторната комисија за енергетика,
6) податоци за број на потрошувачи по категорија,
група и подгрупа согласно со соодветните Тарифни
системи,
7) планови за инвестирање за регулираниот период,
со опис и образложение за економската и енергетската
оправданост на секоја инвестиција пооделно со што ќе
се потврди подобрувањето на сигурноста во снабдувањето со природен гас и квалитетот на јавната услуга,
како и податоци за степенот на реализација на инвестициите до денот на поднесување на барањето;
8) други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност, по барање на Регулаторната ко-мисија
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето
на Одлуката за одобрување на регулираните тарифи;
9) изјава за веродостојност на барањето и податоците приложени кон барањето, потпишана од одговорното лице овластено за претставување и застапување,
Прилог 6 на овој Правилник.
(4) Документите од став (2) на овој член треба да
бидат поднесени во оригинал или копија на оригиналот
заверена на нотар како и во електронска форма.
Член 16
Постапување по барањето
(1) Постапката за одобрување на регулираниот максимален приход и тарифи отпочнува со денот на приемот на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и го анализира барањето и доколку утврди дека
недостасуваат одредени податоци и документи, донесува решение со кое го задолжува регулираното друштво во определен временски рок да ги достави бараните
податоци и документи. Регулаторната комисија за
енергетика, пред донесува-ње на решението, може да
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го повика друштвото на заеднички состанок за дополнителни информации и појаснувања во врска со
поднесеното барање.
(3) Доколку регулираното друштво во рокот определен со решението од став 2 на овој член во целост не
постапи по барањата за дополнување на одредени податоци и документи, Регулаторната комисија за енергетика ја спроведува постапката со користење на податоците што биле поднесени или други податоци што и се
на располагање.
(4) Регулаторната комисија за енергетика отпочнува
постапка за прибирање на мислења и предлози по барањето, од заинтересираните правни и физички лица, најдоцна до истекот на 30 дена од денот на приемот на барањето.
Член 17
Објавување на барањето
(1) Регулаторната комисија за енергетика во рок од
30 дена од денот на приемот на барањето, објавува известување за поднесеното барање на веб страната на
Регулаторната комисија за енергетика, и на трошок на
регулираното друштво, го објавува во два дневни весника, од кои во еден којшто се објавува на македонски
јазик и еден којшто се објавува на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои говорат службен
јазик кој не е македонски.
(2) Рокот на прибирање на мислења и предлози од
заинтересираните физички и правни лица не може да
биде подолг од 10 дена од денот на објавувањето.
(3) Врз основа на податоците доставени кон барањето, како и врз основа на анализата на доставените
мислења од заинтересираните физички и правни лица,
Регулаторната комисија за енергетика изготвува предлог одлука со образложение, која е предмет на расправа на подготвителна седница на Регулаторната комисија за енергетика.
(4) По изготвување на предлог одлуката од став (3)
на овој член, Регулаторната комисија за енергетика е
должна да свика подготвителна седница.
(5) Со поканата за присуство на подготвителната
седница се доставуваат предлог одлуката и мислењата
добиени од заинтересираните правни и физички лица,
кои Регулаторната комисија за енергетика ги објавува
на својата веб-страница.
(6) За присуство на подготвителната седница се покануваат овластени претставници на подносителот на
барањето, на институции и организации, како и заинтересирани друштва.
Член 18
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна
најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето да одржи седница на која донесува одлука по
барањето за регулиран приход и тарифа.
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(2) Одлуката од ставот (1) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Македонија“ и на
веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика.
Член 19
Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика соодветно се при-менуваат
на организирањето и одржувањето на седниците на
Регулаторната комисија за енергетика.
Член 20
Определување на регулиран приход и тарифа за пренос на природен гас, организирање и управување со
пазарот на природен гас и дистрибуција на природен
гас, за секоја година од регулираниот период
(1) Регулаторната комисија за енергетика, по поднесување на првото барање согласно член 15 од овој Правилник, го определува основниот приход за секоја година од регулираниот период.
(2) Друштвото кое врши регулирана дејност од член
1, став (1) од овој Правилник е должно барањето за регулиран максимален приход и тарифа да го достави во
архивата на Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 30 ноември во тековната година за наредната
регулирана година.
(3) Кон барањето друштвото доставува:
1) бруто-биланс за тековната година, до денот на
доставување на барањето;
2) податоци за пренесена односно дистрибуирана
количина на природен гас, презентирани во соодветни
табели од Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник;
3) други релевантни податоци за вршење на регулираната дејност по барање на Регулаторната комисија за
енергетика во текот на постапката, до донесување на
одлуката.
(4) Одлуката за регулиран приход и тарифа за секоја година од регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика ја донесува согласно постапката
утврдена во член 15, 16, 17, 18 и 19 од овој Правилник.
Член 21
Друштвото кое врши регулирана дејност од член 1,
став (1) од овој Правилник е должно најдоцна до 10
март во тековната година до Регулаторната комисија за
енергетика да достави финансиски извештаи со сите
прилози изготвени согласно законската регулатива во
Република Македонија за претходната година, заради
вршењето на годишната контрола.
Член 22
Промена на одобрениот регулиран приход и тарифа
(1) Доколку во регулираниот период, оперативните
трошоци се зголемиле за повеќе од 5% во однос на
одобрените оперативни трошоци, како последица на
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околности кои не постоеле или не можеле да се предвидат во времето на одобрување на регулираниот приход и тарифа, друштвото може да поднесе барање до
Регулаторната комисија за енергетика за зголемување
на регулираниот приход и тарифи за тековната година
и за останатиот дел од регулираниот период чие времетраење е определено во согласност со член 4 од овој
Правилник.
(2) Доколку во регулираниот период, оперативните
трошоци се намалиле за повеќе од 5% во однос на
одобрените оперативни трошоци, како последица на
околности кои не постоеле или не можеле да се предвидат во времето на одобрување на регулираниот приход и тарифи, друштвото е должно да поднесе барање
до Регулаторната комисија за енергетика за намалување на регулираниот приход и тарифи за тековната година и за останатиот дел од регулираниот период чие
времетраење е определено во согласност со член 4 од
овој Правилник.
(3) Доколку друштвото, не постапи согласно став
(2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика
донесува решение за отпочнување на постапката за намалување на регулираниот приход и тарифи и заклучокот го доставува до друштвото.
(4) Во решението од став (3) на овој член се определуваат роковите за преземање на одделни дејствија во
постапката, како и потребната документација која што
треба да ја достави друштвото.
(5) Регулаторната комисија за енергетика донесува
одлука согласно ставовите (1), (2) и (4) на овој член, во
рок од 30 дена од денот на приемот на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика, односно приемот на решението од став (3) во архивата на
друштвото.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
(1) Овој Правилник почнува да се применува со исполнување на условите утврдени со член 238, став (3)
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18).
(2) Со денот на отпочнување на примената на овој
Правилник од став (1) од овој член престанува да важи
Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/16, 87/17, 142/18).
Член 24
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-2449/1
24 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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4609.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 7,
а во врска со член 29, став (1) од Законот за енергетика
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Македонија на седницата одржана
на ден 24 декември 2018 година донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И ОРГАНИЗИРАЊЕ
И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Тарифен систем за пренос на природен
гас и организирање и управување со пазарот на природен гас (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се
уредува начинот на пресметка на надоместоците што
потрошувачите треба да ги платат за користење на системот за пренос на природен гас, како и начинот и условите за пресметка и утврдување на тарифите за организирање и управување со пазарот на природен гас.
(2) Тарифата за пренос на природен гас се пресметува со примена на Методологијата содржана во Прилог I којшто е составен дел на овој Тарифен систем.
(3) Тарифата за организирање и управување со пазарот на природен гас се пресметува со примена на Методологијата содржана во Прилог II којшто е составен
дел на овој Тарифен систем.
(4) Тарифите пресметани и утврдени согласно овој
Тарифен систем треба да овозможат остварување на
одобрениот приход на вршителите на дејностите пренос на природен гас, и организирање и управување со
пазарот на природен гас, во согласност со Правилникот
за определување на регулиран максимален приход и
регулирани просечни тарифи за пренос на природен
гас, организирање и управување со пазарот на природен гас и дистрибуција на природен гас.
Член 2
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во
Законот за енергетика, се применуваат и во овoj Тарифен систем.
(2) Одделни изрази употребени во овој Тарифен
систем го имаат следново значење:
1) „кубен метар природен гас“ е количина на природен гас содржана во 1m3 при апсолутен притисок од
1,01325 bar и температура од 20°C,
2) „ден Д“ е временски период од 24 континуирани
часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој календарски
ден до 08:00 часот во следниот календарски ден,
3) „месец М“ е временски период од 08:00 часот, од
првиот ден на календарскиот месец до 08:00 часот, од
првиот ден на идниот календарски месец,
4) „квартал К“ е временски период од три последователни месеци М,

5) „година Г“ е временски период сметано од 08:00
часот од првиот ден во календарската година до 08:00
часот од првиот ден во идната календарска година,
6) „капацитет“ е максималниот проток, изразен во
кубни метри во единица време или во единица енергија
во единица време, на кој корисниците на систем имаат
право во согласност со одредбите од договорот за пренос на природен гас,
7) „гарантиран капацитет“ е преносен капацитет
договорен со договор за пренос на природен гас склучен помеѓу операторот на системот за пренос на природен гас и корисникот на системот и што не може да биде прекинат од страна на операторот на системот за
пренос на природен гас,
8) „гарантирана услуга“ е услуга понудена од страна на операторот на системот за пренос на природен
гас во однос на гарантираниот капацитет на природен
гас (гарантиран капацитет),
9) „потрошувач" е субјект кој набавениот природен
гас го користи за сопствена употреба, вклучувајќи ги и
операторите на преносните и дистрибутивните системи
кога купуваат природен гас заради покривање на загубите во соодветните системи,
10) „договор за пренос на природен гас“ е договор
кој операторот на системот за пренос на природен гас
го има склучено со корисник на системот точките на
влеззаради извршување пренос на природниот гас,
11) „договорен капацитет“ е преносен капацитет во
точките на влез или излез што е договорен со договор
за пренос на природен гас помеѓу операторот на системот за пренос на природен гас и корисникот на системот,
12) „корисник на систем“ е потрошувач или купувач кој го користи или е со намера да го користи системот за пренос на природен гас, вклучувајќи го и операторот на системот за пренос на природен гас во случаите во кои тоа е неопходно за извршување на неговите
функции на пренос,
13) „планирана годишна потрошувачка на природен
гас“ е планираната потрошувачка во дадена година, определена од операторот на системот за пренос на природен гас врз основа на планираната годишна потрошувачка (количества) на кориснците на мрежата, одобрена од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика)
по точките на излез, изразена во кубни метри во година
(m3/год),
14) „прекинлив капацитет“ е преносен капацитет
што може да биде прекинат од страна на операторот на
системот за пренос на природен гас во согласност со
договорот за пренос на природен гас,
15) „технички капацитет на системот за пренос“ е
максималниот гарантиран капацитет што операторот
на системот за пренос на природен гас може да им го
понуди на корисниците на системот водејќи сметка за
интегритетот и оперативните услови на системот за
пренос,
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16) „достапен капацитет“ е дел од техничкиот капацитет кој сеуште не е резервиран и е достапен на системот,
17) „точка на влез“ е точка во која корисниците
внесуваат природен гас во системот за пренос, како
што се интерконекциите со соседните системи за пренос на природен гас,
18) „точка на излез“ е точка во која природниот гас
се испорачува од преносниот систем кон корисниците,
како што се потрошувачи директно поврзани на системот и дистрибутивни системи поврзани на системот за
пренос на природен гас.
II. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ
Член 3
(1) Тарифните елементи се пресметковни големини
по кои што регулираниот максимален приход на операторот на системот за пренос на природен гас се распределува на потрошувачите.
(2) При распределување на регулираниот максималниот приход се утврдуваат следните тарифни елементи:
1) тарифен елемент за капацитет во точките на влез,
2) тарифен елемент за капацитет во точките на излез,
3) тарифен елемент за пренесени количини на природен гас.
Член 4
(1) Тарифниот елемент за капацитет на точките на
влез во системот се определува за секој интерконектор
со соседните системи за пренос на природен гас и се
утврдува согласно член 8 од овој Тарифен систем.
(2) Тарифниот елемент за капацитет во точките на
излез се определува како еден тарифен елемент за сите
излезни точки од системот за пренос, како што се потрошувачи директно поврзани на системот за пренос на
природен гас и дистрибутивни системи поврзани на
системот за пренос на природен гас и се утврдува согласно член 8 од овој Тарифен систем.
(3) Тарифниот елемент за количина на природен гас
се определува како збир од планираните количини за
сите излезни точки од системот за пренос на природен
гас, а планираните количини се определуваат согласно
член 8 од овој Тарифен систем.
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каде што:
регулиран максимален приход на операторот на системот за пренос на природен гас за периодот t
дел од регулираниот максимален приход кој што се распределува на тарифните елементи за капацитет за периодот t
дел од регулираниот максимален приход кој што се распределува на тарифниот елемент за пренесени количини
на природен гас за периодот t

-

-

-

Член 5
(1) Регулиран максималниот приход на операторот
на системот за пренос се распределува на тарифните
елементи за капацитет и количини природен гас на
следниот начин:
Nt=Nt,C + Nt,Q

[денари]

[денари]

Nt,C = KC ∙ Nt
Nt,Q = (1-KC) ∙ Nt
каде што:
коефициент за распределба на регулираниот максимален приход на тарифните елементи за капацитет и количини

-

(2) Коефициентот KC го утврдува Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Македонија (во понатамашниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) во износ од:

Член 6
Делот од регулираниот максимален приход кој што
е распределен на тарифните елементи за капацитет, се
распределува на точките на влез и на точките на излез
од системот за пренос на природниот гас на следниот
начин:
Nt,C,en = 0,5 ∙ Nt,C
Nt,C,ex = 0,5 ∙ Nt,C
каде што:

-

-

-

III. РАСПРЕДЕЛБА НА РЕГУЛИРАНИОТ МАКСИМАЛЕН
ПРИХОД ПО ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ

[денари]

дел од регулираниот максимален приход кој што се распределува на тарифните елементи за капацитет за период t
дел од регулираниот максимален приход кој што се распределува на тарифните елементи за капацитет на точките на влез за период t
дел од регулираниот максимален приход кој што се распределува на тарифните елементи за капацитет на точките на излез за период t

[денари]

[денари]

[денари]

IV. ТАРИФИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРЕНОС НА
ПРИРОДЕН ГАС
Член 7
(1) Надоместокот за пренос на природен гас го плаќаат сите корисници на системот.
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(2) Надоместокот за пренос на природен гас што се
состои од:
1) надоместок за гарантиран капацитет во точките
на влез и на излез што се пресметува врз основа на договорениот капацитет на потрошувачот во точките на
влез и на излез и тарифите за капацитет во точките на
влез и на излез, независно од количината на потрошен
природен гас
NGCen,t,i = TCen,t ∙ GCen,t,i
каде што:
-

-

надоместок за гарантиран капацитет во точките на влез за даден
период t што го плаќа корисникот i
тарифа за капацитет во точките
на влез за даден период t
гарантиран капацитет во точките
на влез за даден период t

[денари]

[ден/m3/период]
[m3/период]

NGCex,t,i = TCex,t ∙ GCex,t,i
каде што:
-

-

надоместок за гарантиран капацитет во точките на излез за даден период t што го плаќа корисникот i
тарифа за капацитет во точките
на излез за даден период t
гарантиран капацитет во точките
на излез за даден период t

[денари]

[ден/m3/период]
[m3/период]

2) надоместок за пренесени количини на природен
гас во точките на излез кој се определува врз основа на
тарифата за пренесени количини во точките на излез и
пренесените количини на природен гас во точките на
излез
NQex,i = TQex ∙ Qex,i
каде што:
-

-

надоместок за пренесени количини на
природен гас во точките на излез што
го плаќа корисникот i
тарифа за пренесени количини во точките на излез
пренесените количини на природен
гас во точките на излез што го плаќа
корисникот i

[денари]
[ден/m3]
[m3]

(3) Надоместокот за гарантиран капацитет во точките на влез и на излез се пресметува според договорениот капацитет на корисникот на системот, а се плаќа
распределено на месечно ниво за резервации на годишно и квартално ниво. За резервации на месечно и дневно ниво се плаќа во месецот М+1 за резервации во текот на месец М.

(4) Надоместокот за пренесени количини на природен гас се пресметува според потрошената количина на
природен гас во текот на еден календарски месец и се
плаќа месечно.
Член 8
(1) За година Г, операторот на преносниот систем
го определува договорениот капацитет за системот во
точките на влез и на излез врз основа на договорените
резервации на корисниците на системот за гарантиран
капацитет во точките на влез и на излез.
(2) Податоците потребни за определување на договорениот капацитет по точките на влез и на излез за годината Г од став (1) на овој член, операторот на преносниот
систем ги добива најдоцна до 15 ноември од годината Г-1
од сите корисници на системот, вклучително:
1) потрошувачите што самостојно учествуваат на
пазарот на природен гас,
2) снабдувачите во име на директните потрошувачи
кои што не учествуваат самостојно на пазарот на природен гас,
3) трговците со природен гас и
4) операторите на дистрибутивните системи приклучени на преносната мрежа.
(3) Во случај на некомплетни и недоволни податоци
за договорен капацитет за системот во точките на влез
и на излез, операторот на системот за пренос ќе ги определи капацитетите врз основа на историски податоци
и податоци за планирани капацитети, а ќе се одобрат
од Регулаторната комисија за енергетика.
(4) За година Г, операторот на системот за пренос ја
определува планираната потрошувачка на природен
гас, по точките на излез врз основа на договорените капацитети, историската потрошувачка и планираните
количини од страна на операторот и потрошувачите, а
одобрена од Регулаторната комисија за енергетика.
Член 9
(1) Тарифите за пренос се пресметуваат со примена
на Методологијата содржана во Прилог I којшто е составен дел на овој Тарифен систем.
(2) Регулаторната комисија за енергетика со одлука
ги утврдува тарифите за капацитети за период од една
календарска година.
(3) Тарифите определени за период од една година
се трансформираат во тарифи на квартално, месечно и
дневно ниво со примена на однапред определени коефициенти, утврдени во Прилогот I којшто е составен
дел на овој Тарифен систем.
(4) Пресметка на тарифите за капацитети се врши
врз основа на делот од одобрениот приход за пренос на
годишно ниво кој што се обезбедува преку тарифите за
капацитет, и договорените капацитети за годината.
(5) Тарифата за пренесени количини по точки на излез се врши врз основа на делот од одобрениот приход
кој што се обезбедува преку тарифата за количини, и
планираната потрошувачка на природен гас согласно
член 4, став (3) од овој Тарифен систем.
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(6) Тарифите за капацитети се определуваат одделно за точките на влез и за точките на излез. Делот на
приходот кој се надоместува преку тарифата за капацитет по точки на влез и делот од приходот кој се надоместува преку тарифата за капацитет по точки на излез
се утврдува согласно Прилогот I којшто е составен дел
на овој Тарифен систем.

ње на регулирани тарифи согласно Правилникот за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на природен гас, организирање и управување со пазарот на природен гас и
дистрибуција на природен гас.

V. ФАКТУРИРАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ

Член 13
(1) Определувањето на тарифите за пренос на природен гас за периодот од 1.1.2019 година до 31.12.2019
година се врши во согласност со Прилог III којшто е
составен дел на овој Тарифен систем.
(2) За периодот од 1.1.2019 година до 31.12.2019 година, според карактеристиките и динамиката на користење на преносниот систем, се утврдуваат следните категории на потрошувачи:
1) производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновремено и
во еден процес се произведува електрична и топлинска
енергија и/или механичка енергија,
2) производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи, и
3) останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во претходната година помала од 150.000
Nm³.
(3) Односот на тарифата за пренос на природен гас
за катагериите на потрошувачи од ставот (2) на овој
член изнесува: 1 : 1,1 : 1,15 соодветно.
(4) На носителите на лиценци за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија за потрошените количини во период од 1.5.2019 до 30.9.2019
година, операторот на системот за пренос на природен
гас може да ja намали тарифaта за вршење на дејноста
пренос на природен гас до 50% од определените со соодветната Одлука за 2019 година.

Член 10
(1) Надоместокот за користење на преносниот систем операторот на преносниот систем го фактурира со
месечни фактури на корисниците на системот за пренос на природен гас.
(2) За новите точки на влез и на излез на преносниот систем, надоместокот за користење на преносниот
систем се пресметува во согласност со член 7 од овој
Тарифен систем, почнувајќи од месецот кога почнува
испораката на природен гас во тие точки.
(3) Во фактурите од ставот (1) на овој член операторот на преносниот систем е должен одделно да го искаже надоместок за користење за системот за пренос разделен на надоместок за капацитет и надоместок за пренесени количини.
Член 11
(1) Пресметката на пренесените количини по точки
на излез се врши врз основа на мерените количини на
преземен природен гас во точките на излез.
(2) Снабдувачите со природен гас ги доставуваат
следниве податоците за своите потрошувачи до операторот на преносниот систем:
1) месечна потрошувачка на природен гас за директните потрошувачи што не настапуваат самостојно на
пазарот на природен гас, поединечно за секој потрошувач,
2) месечната потрошувачка на дистрибутивните
потрошувачи, групирани по дистрибутивни системи.
(3) Операторите на дистрибутивните системи ги
доставуваат податоците за месечната потрошувачка за
дистрибутивните потрошувачи до снабдувачите според
договорите за снабдување.
(4) Операторите на дистрибутивните системи се
должни најдоцна до истекот на петтиот ден од секој
месец да ги достават податоците од ставот (3) на овој
член до операторот на преносниот систем, односно до
снабдувачите.
(5) Снабдувачите се должни најдоцна до десеттиот
ден од секој месец да ги достават податоците од ставот
(2) на овој член до операторот на преносниот систем.
VI. УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ
Член 12
Определувањето на тарифите за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на
природен гас е составен дел од барањето за одобрува-

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14
(1) Членовите од 1 до 12 и Прилог I, Прилог II и
Прилог IV од овој Тарифен систем се применуваат од 1
јануари 2020 година.
(2) Со денот на влегувањето во сила на овој Тарифен систем, престанува да важи Тарифниот систем за
пренос на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/13).
Член 15
Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на
донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2447/1
24 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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5) „година Г“ е временски период сметано од 08:00

4610.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 7,

часот од првиот ден во календарската година до 08:00

а во врска со член 29, став (1) од Законот за енергетика

часот од првиот ден во идната календарска година,

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

6) „потрошувач" е субјект приклучен на системот за

96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни

дистрибуција на природен гас, кој набавениот приро-

услуги на Република Македонија на седницата одржана

ден гас го користи за сопствена употреба,

на ден 24 декември 2018 година донесе

7) „одобрен приход“ е приход на вршителот на дејноста дистрибуција на природен гас, одобрен со одлука

ТАРИФЕН СИСТЕМ

на Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

ги на Република Македонија (во понатамошниот текст:
Регулаторна комисија за енергетика), донесена врз ос-

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

нова на соодветниот Правилник.
8) „систем за дистрибуција на природен гас" е гасо-

Член 1

водна мрежа за дистрибуција во сопственост и/или уп-

(1) Со овој Тарифен систем за дистрибуција на при-

равувана од друштво за природен гас и оние поврзани

роден гас (во понатамошниот текст: Тарифен систем)

друштва коишто се неопходни за овозможување на

се уредува начинот на формирање на тарифите што

пристап до дистрибуцијата;

потрошувачите треба да ги платат за користење на системот за дистрибуција на природен гас.

9) „оператор на систем за дистрибуција на природен гас“ е друштво коешто врши дејност дистрибуција

(2) Тарифата за дистрибуција на природен гас се

на природен гас и управува со системот за диструбуци-

пресметува со примена на Методологијата содржана во

ја на природен гас за што му е издадена гиценца и е од-

Прилогот 1 којшто е составен дел на овој Тарифен сис-

говорно за неговото работење, одржување, развој и

тем.

поврзување со други системи за природен гас и за обез-

(3) Tарифата за дистрибуција на природен гас е не-

бедување на долгорочната способност на системот за

дискриминаторна и ги одразува трошоците, имајќи ги

задоволување на разумните потреби за дистрибуција на

во предвид долгорочните капитални трошоци и опера-

природен гас.

тивните трошоци на операторот на системот за дистриII. ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ

буција на природен гас.
(4) Тарифата пресметана и утврдена согласно овој

Член 3

Тарифен систем треба да овозможи остварување на
одобрениот приход на вршителите на дејноста дистри-

(1) Тарифните елементи се пресметковни големини
по кои што регулираниот максимален приход на опера-

буција на природен гас.

торот на системот за дистрибуција на природен гас се
Член 2
Одделни изрази употребени во овој Тарифен систем
го имаат следново значење:
1) „кубен метар природен гас“ е количина на природен гас содржана во 1 m3 при апсолутен притисок од
1,01325 bar и температура од 20°C.
2) „ден Д“ е временски период од 24 континуирани
часа, сметајќи од 08:00 часот од било кој календарски
ден до 08:00 часот во следниот календарски ден,

распределува на потрошувачите.
(2) При распределување на регулираниот максималниот приход се утврдува тарифен елемент за дистрибуирани количини на природен гас.
(3) Тарифниот елемент за количина на природен гас
се определува како збир од планираните количини за
сите излезни точки од системот за дистрибуција на
природен гас.
(4) За година Г, операторот на системот за дистри-

3) „месец М“ е временски период од 08:00 часот, од

буција на природен гас ја определува планираната пот-

првиот ден на календарскиот месец до 08:00 часот, од

рошувачка на природен гас, по точките на излез врз ос-

првиот ден на идниот календарски месец,

нова на историската потрошувачка и планираните ко-

4) „квартал К“ е временски период од три последователни месеци М,

личини од страна на операторот и потрошувачите, а
одобрена од Регулаторната комисија за енергетика.
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III. КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ

(3) Тарифите за дистрибуција на природен гас се
утврдуваат соодветно за секоја категорија потрошува-

Според карактеристиките и динамиката на корис-

чи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас.

тење на дистрибутивниот систем, со овој Тарифен

(4) Тарифите од ставот (3) на овој член се определу-

систем се дефинираат следните категории потрошу-

ваат врз основа на просечната пресметковна тарифа и
релативните коефициенти со кои што се пресметуваат

Член 4

вачи приклучени на системот за дистрибуција на
природен гас:
1) производители на топлинска енергија кои што
имаат обврска за обезбедување на јавна услуга,
2) производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновремено и
во еден процес се произведува електрична и топлинска
енергија и/или механичка енергија,
3) домаќинства, и
4) останати потрошувачи.
Член 5

тарифите на одделните потрошувачи.
(5) Релативните коефициенти од ставот (4) на овој
член се изразуваат како однос на тарифата за одделена
категорија потрошувачи и просечната пресметковна тарифа и при нивното определување треба да се води
сметка за неделната динамика на користење на природниот гас.
(6) Релативните коефициенти од ставот (4) на овој
член ги утврдува Регулаторната комисија за енергетика
за секој дистрибутивен систем одделно и за секоја година во текот на постапката на утврдување на тарифите за дистрибуција на природен гас.

(1) Надоместокот за користење на системот за дистрибуција на природен гас го плаќаат сите потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на приро-

Член 7
УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ

ден гас.
(2) Операторот на системот за дистрибуција на природен гас го пресметува надоместокот од став (1) на
овој член врз основа на мерењата на потрошените количини на природен гас во текот на еден месец и тарифата за дистрибуција на природен гас утврдена од Регулаторната комисија за енергетика.
(3) Надоместокот од став (2) на овој член операторот на системот за дистрибуција на природен гас го
фактурира со месечни фактури.
(4) Операторите на системите за дистрибуција на

Член 8
Утврдувањето на тарифите за дистрибуција на природен гас е составен дел од барањето за одобрување на
регулирани тарифи согласно соодветниот Правилник.
Член 9
Операторот на системот за дистрибуција на природен гас е должен во рок од три дена од денот на влегување во сила на Одлуката за утврдување на тарифата,
да ја објави утврдената тарифа за дистрибуција на природен гас на неговата веб страница.

природен гас ги доставуваат податоците за месечната
потрошувачка за потрошувачите до снабдувачите според договорите за снабдување.
Член 6
(1) Регулаторната комисија за енергетика со одлука
ги утврдува тарифите за дистрибуција на природен гас
за период од една календарска година за секој дистрибутивен систем одделно.

Член 10
(1) Со денот на влегување во сила на овој Тарифен
систем престанува да важи Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/13).
(2) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот
на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.

(2) Тарифите за дистрибуција на природен гас се
пресметуваат со примена на Методологијата содржана
во Прилогот 1 којшто е составен дел на овој Тарифен
систем.

Бр. 01-2448/1
24 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

РОК, МЕСТО И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ

4611.
Врз основа на член 29 став 2 од Законот меѓуопштинска соработка (“Сл. весник на РМ” бр. 79/09) и
Одлука на Советот на општина Чаир за воспоставување меѓуопштинска соработка со Општина Сарај со
бр.08-1654/15 на 31.08.2018, се склучува следниот:

Член 4
Извршување на услугата ќе се врши по потпишувањето на Договорот во период од 1 (една) година, од 09ти месец 2018 година до 09-ти месец 2019 година.

ДОГОВОР ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:
1. Општина Чаир, со седиште на булевар “Христијан Тодоровски Карпош” бр. 5, Скопје, претставувано
од Градоначалникот Висар Ганиу, како давател на услуги (во натамошниот текст: давател на услугите), и
2. Општина Сарај, со седиште на ул. „Рекреативен
Центар“ б.б, претставувано од Градоначалникот Блерим Беџети, како корисник на услуги (во натамошниот
текст: корисник на услугите).
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Со овој Договор се воспоставува меѓуопштинска
соработка помеѓу двете договорни општини за вршење
на услуга од областа на внатрешната ревизија од страна на единицата за внатрешна ревизија на Општина Чаир во корист на Општина Сарај.
ВИДОТ НА РАБОТИТЕ
Член 2
Единица за внатрешна ревизија на Општина Чаир
ќе врши ревизија во Општина Сарај во согласност со
усвоените меѓународни стандарди за внатрешна ревизиja, Законот за јавна внатрешна финасиска контрола
(„Сл. весник на РМ“ бр. 90/09, 188/13, 192/15 и 147/17),
Правилникот за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот на известување за ревизијата
(„Сл. весник на РМ” бр. 136/10) и Повелбата за внатрешна ревизија.
ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ
Член 3
На овластениот внатрешен ревизор за извршените
работни задачи од областа на внатрешната ревизија од
член 2 на овој Договор, во корист на Општина Сарај,
му следува, надоместок, додаток на плата за прекувремена работа, патни, дневни и други трошоци кои ќе ги
исплати Општина Сарај согласно законските прописи.

Член 5
Место на извршување на услугите е во седиштето
на корисникот на услугите во зависност од природата
на услугата што треба да се изврши.
ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 6
Општина Сарај се обврзува за навремено извршување на работите кои ќе бидат побарани од овластениот
внатрешен ревизор, да му се овозможи пристап до соодветните документи поврзани со ревизијата, да побара усмена или писмена информација од било кој вработен или раководител, да побара информации од било
кој носител на информации и да побара други информации од други субјекти во врска со работењето на корисникот на услугата.
Давателот на услугата работните задачи ќе ги изврши во рамките и роковите пропишани согласно законските и подзаконските акти од областа на внатрешната ревизија.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 7
Овој Договор може да се раскине спогодбено од
двете договорни страни, по претходно известување на
една од страните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 8
Во случај на спор по овој Договор, настан помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се реши спогодбено, ќе се реши пред надлежен суд Скопје 2.
За измени и дополнувања на одредбите од овој Договор, договорните страни склучуваат Анекс договор
кон овој Договор.
Член 9
Овој Договор е составен од 8 еднообразни примероци од кои 5 (пет) се за давателот на услугите и 3 (три)
за корисникот на услугите.
Бр.09-1878/2
19 септември 2018 година

Бр. 0801-1718/1
1 октомври 2018 година

Градоначалник
на Општина Чаир
Висар Ганиу, с.р.

Градоначалник
на Општина Сарај
Блерим Беџети, с.р.
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