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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2739.
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став 3
од Законот за концесии и јавно приватно партнерство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12,
144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 24.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРОГУН“, ОПШТИНА НЕГОТИНО
Член 1
Концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина се доделува во функција на експлоатација на
минералната суровина – глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино.
Со оглед на фактот дека правото за експлоатација
на минерална суровина се стекнува со доделување на
концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.

Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни
ставови за вршење на енергетската
дејност снабдување со топлинска
енергија за 2018 година на снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје............................
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Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино е создавање на
услови за рамномерно искористување на минералната
суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е експлоатација на минерална суровина – глина на локалитетот „Прогун“, Општина Неготино.
Концесијата за експлоатација на минерална суровина – глина ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална суровина - глина ќе биде
спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување на
концесија за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира
Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
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По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5467/1
Заменик на претседателот
24 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2740.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 24.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда му престанува користењето на движната
ствар – патничко моторно возило, марка Голф, тип 1.9 TDI,
број на шасија WVWZZZ1JZ1P382624, број на мотор
ATD16219, година на производство 2001, сила на мотор 74
kw, работна зафатнина 1896 ccm, регистарска ознака
SK-8003 - AC, боја на каросерија мет сива/7F.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Службата за општи
и заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за правда склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-6269/1
Заменик на претседателот
24 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
2741.
Врз основа на член 151 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија
на седницата, одржана на 24.7.2018 година донесе

Бр. 142 - Стр. 3

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ВО ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА
2018/2019 ГОДИНА
1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите
за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“
Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во
академската 2018/2019 година, („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 84/18 и 93/18), во точката 2
зборовите „кои до денот на влегувањето во сила на
оваа одлука”, се заменуваат со зборовите „до 1 септември 2018 година“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7305/1
Претседател на Владата
24 јули 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
2742.
Врз основа на член 151 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија
на седницата, одржана на 24.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“
- Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2018/2019 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/18 и
93/18), во точката 2 зборовите „кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука”, се заменуваат со зборовите
„до 1 септември 2018 година“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7306/1
Заменик на претседателот
24 јули 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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2743.
Врз основа на член 151 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ
ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ
„МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во
учебната 2018/2019 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/18), во точката 1, потточка
1.3 Универзитетот во Тетово, делот од табелата:
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Во потточката 1.6 Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, делот од табелата:
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7307/1
24 јули 2018 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2744.
Врз основа на член 37 став (5) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 39/16 и
63/16), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за транспорт и
врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И УСЛОВИТЕ
ВО ПОГЛЕД НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ
ПРЕТОВАРНИТЕ СТАНИЦИ, УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛОКАЦИИТЕ НА
КОИ СЕ ГРАДАТ ОДНОСНО СЕ ПОСТАВУВААТ ПРЕТОВАРНИТЕ СТАНИЦИ, КАКО И РОКОВИТЕ
ЗА ЧУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО ПРЕТОВАРНАТА СТАНИЦА СПОРЕД ВИДОВИТЕ НА ОТПАД
Член 1
Во Правилникот за минималните технички услови и условите во поглед на заштитата на животната средина кои треба да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои
се градат односно се поставуваат претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварната станица според видовите на отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/07) членот 21 се менува и гласи:
„(1) Локациите на кои се градат, односно поставуваат претоварните станици треба да бидат:
- на места за кои не постои ризик за лесно поплавување или места заштитени од можни поплави;
- на места кои се определени во плановите за управување со отпад на регионално ниво;
- на места кои се определени со студиите за изводливост за воспоставување на регионален систем за управување со отпад;
- на места кои се определени со студиите за изводливост за воспоставување на општински систем за управување со отпад од домаќинството, комерцијален и/или градинарски и отпад од паркови и
- на места за кои е донесен урбанистички план или е одобрена урбанистичко планска документација со намена за изградба на претоварна станица.
(2) Во случаите од став (1) алинеи 1, 3 и 4 од овој член локациите се определуваат по претходно спроведена постапка за одобрување на студија за оцена на влијание врз животната средина, односно елаборати за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 13-3095/1
16 мај 2018 година
Скопје
Министер за животна средина
и просторно планирање,
Садула Дураки, с.р.

Бр. 02-6621/2
20 јуни 2018 година
Скопје
Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

II. Поделба на институционални сектори и
потсектори

2745.
Врз основа на член 47 став 1 точка 4 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 103 став 1 точка 1 од
Законот за банките („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15,
153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

2. Во најопшт облик постојат два основни институционални сектора:
- резиденти (национална економија),
- нерезиденти (надворешна економија).
Банките ги разграничуваат комитентите на резиденти и нерезиденти согласно со дефинициите за резидентност содржани во Законот за девизното работење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01,
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15,
153/15 и 23/16).

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА
БАНКИТЕ
1. Во Одлуката за сметковниот (контниот) план за
банките („Службен весник на Република Македонија“
бр. 81/11, 152/11, 110/13, 141/16, 83/17, 96/17 и 152/17),
во прилогот 1, по сметката 80104, се додава сметката:
„80109 Тековни сметки на други институционални
единици на централната влада“.
Сметката 8119 се брише.
2. Прилогот 2 „Водич за класификација според институционални сектори“ се менува и е даден во прилог
на оваа одлука.
3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XII-3/2018
26 јули 2018 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р
Прилог 2

Водич за класификација според институционални
сектори
I. Вовед
1. Институционалните сектори претставуваат групи
на функционално исти институционални единици. Некои од институционалните сектори се делат на потсектори. Секој сектор и потсектор опфаќа институционални единици коишто имаат сличен начин на економско
однесување, односно институционалните единици се
групираат во сектори и потсектори зависно од видот на
нивното производство и зависно од нивните главни
дејности и функции. Секоја институционална единица
му припаѓа на само еден сектор или потсектор.
Институционални единици се сите економски субјекти коишто се способни да поседуваат средства, да се
задолжуваат и да остваруваат некоја економска активност и да вршат трансакции со другите институционални единици. Постојат два основни вида институционални единици: домаќинства (физички лица) и правни
лица.

3. Резидентите, односно нерезидентите, понатаму
се класифицираат во следниве основни сектори:
- нефинансиски друштва;
- држава;
- непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата;
- финансиски друштва; и
- домаќинства.
II.1 Нефинансиски друштва
4. Нефинансиските друштва опфаќаат институционални единици ‒ правни лица, чијашто примарна дејност
е производство на стоки и/или давање нефинансиски услуги, наменети за пазарите.
5. Определувањето потсектори на овој сектор се
врши во зависност од тоа дали се контролирани од
државата или не. Согласно со ова, ги разликуваме следниве потсектори:
- приватни нефинансиски друштва (коишто не ги
контролира државата), и
- јавни нефинансиски друштва (коишто ги контролира државата).
6. Потсекторот јавни нефинансиски друштва се состои од сите нефинансиски друштва коишто се под контрола на државни единици. Контролата се дефинира
како можност на државата за определување на генералната политика на друштвата, преку поседување повеќе
од 50% од акциите со право на глас, преку пропис којшто ѝ дава право на државата да ја определува политиката на друштвото или да назначува директори.
7. Банките се должни да ги следат промените во
сопственичката структура на јавните нефинансиски
друштва ‒ комитенти на банката. Во случај на приватизација на одделно друштво (губење контрола над
друштвото од страна на државни единици), тоа треба
да се прераспредели во потсекторот „приватни нефинансиски друштва“.
II.2 Држава
8. Секторот „држава“ ги вклучува сите институционални единици формирани за да ја спроведуваат политиката на државата преку инструменти на економска
регулација, трансфер/прераспределба на приходите од
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задолжителни давачки и коишто претставуваат непазарни производители чиешто производство е наменето
за индивидуална и заедничка потрошувачка, а коишто
главно се финансираат преку задолжителни плаќања од
страна на другите сектори. Државата има власт да ги
пропише даноците, да ги распредели стоките и услугите и да го прераспредели доходот.
9. Секторот „држава“ ги опфаќа следниве потсектори:
- Централна влада;
- Локална самоуправа;
- Фондови за социјално осигурување.
Централната влада ги вклучува сите административни оддели на државата, како и другите централни
органи чиишто надлежности вообичаено се протегаат
врз целата економска територија, со исклучок на управувањето со фондовите за социјално осигурување. Исто така, се вклучени и оние непрофитни институции
коишто се контролирани и претежно финансирани од
страна на централната влада и чиишто надлежности се
протегаат врз целата економска територија. Во овој
потсектор припаѓаат оние институционални единици
коишто се финансираат од Буџетот на Република Македонија, како на пример: претседателот на Република
Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата на Владата, Уставниот суд на Република Македонија, јавните правобранители, агенциите на Владата коишто се финансираат од Буџетот на Република
Македонија, Фондот за осигурување на депозити и
други.
Локалната самоуправа ги вклучува оние видови
јавни служби чиишто надлежности се протегаат само
врз локални делови од економската територија, освен
локалните органи на фондовите за социјално осигурување. Овој потсектор ги вклучува и оние непрофитни
институции коишто се контролирани и се финансирани
главно од страна на локалните управи и чиишто надлежности се ограничени на економската територија на
локалните единици на самоуправа.
Фондовите за социјално осигурување вклучуваат
специјални институционални единици коишто можат
да работат на кое било ниво од државата: централно
или локално. Тие претставуваат посебни институционални единици бидејќи располагаат со сопствени фондови, имаат сопствени средства и обврски и извршуваат финансиски трансакции за своја сметка. Во овој потсектор припаѓаат: Фондот за пензиско и инвалидско
осигурување, Фондот за здравствено осигурување,
Агенцијата за вработување и други.
II.3 Непрофитни институции коишто им служат на
домаќинствата
10. Секторот „непрофитни институции коишто им
служат на домаќинствата“ се состои од непрофитни
институции коишто претставуваат одделни правни
лица. Нивни главни извори на средства се доброволните прилози во готовина или во стока.
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11. Овој сектор ги вклучува следниве институционални единици коишто им обезбедуваат непазарни стоки и услуги на домаќинствата:
- Синдикати, професионални и стручни здруженија,
асоцијации на потрошувачи, политички партии, цркви
и религиозни здруженија (вклучувајќи ги и оние коишто се финансирани, но не и контролирани од државата),
општествени, културни, рекреативни и спортски клубови, и
- Добротворни, хуманитарни и организации за давање помош коишто се финансирани преку доброволни
трансфери во готовина или во стока од други институционални единици.
II.4 Финансиски друштва
12. Секторот финансиски друштва ги опфаќа сите
институционални единици коишто главно вршат финансиско посредување и/или помошни финансиски дејности. Финансиското посредување е дејност во која една институционална единица се стекнува со финансиски средства и во исто време презема обврски за своја
сметка преку вклучување во финансиски трансакции
на пазарот. Помошните финансиски дејности се дејности што му се сродни на финансиското посредување, но
коишто сами по себе не претставуваат финансиско посредување. Преку нив се помага и се поедноставува
финансиското посредување.
13. Потсектори на овој сектор се следниве:
- Централната банка;
- Банките;
- Штедилниците;
- Осигурителните друштва;
- Пензиските фондови; и
- Други финансиски друштва.
Централна банка е Народната банка на Република
Македонија.
Банките ги опфаќаат сите банки коишто од гувернерот на Народната банка на Република Македонија
добиле дозвола за основање и работење. Со оваа дефиниција се опфаќаат и филијалите на банки од земјите
членки на Европската Унија и филијалите на странски
банки коишто од гувернерот на Народната банка на Република Македонија добиле дозвола за отворање и работење на територијата на Република Македонија.
Штедилниците ги опфаќаат сите штедилници коишто се основани и работат врз основа на дозвола од
гувернерот на Народната банка на Република Македонија.
Во осигурителни друштва се вклучуваат друштвата и заводите коишто вршат работи на осигурување и
реосигурување на индивидуалните институционални
единици или групи единици.
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Пензиските фондови ги вклучуваат институциите
коишто осигуруваат групни ризици, а коишто се однесуваат на социјалните ризици и потребите на осигурените лица. Тие се формирани со цел да се обезбедат бенефиции за пензионирање на специфични групи вработени. Имаат сопствени средства и обврски и извршуваат финансиски трансакции за своја сметка. Во овој потсектор припаѓаат друштвата за управување со пензиските фондови и приватните доброволни фондови за
пензиско осигурување.
Во други финансиски друштва се опфатени другите финансиски посредници (освен осигурителните
друштва и пензиските фондови) и помошните финансиски институции.
Другите финансиски посредници (освен осигурителните друштва и пензиските фондови) ги опфаќаат
различните видови финансиски посредници коишто се
стекнуваат со средства преку прифаќање долгорочни и
специјализирани средства и преку емисија на сопственички и должнички хартии од вредност. Овие посредници се специјализирани за кредитирање посебни
групи должници преку користење специјални финансиски аранжмани како што се лизингот, операциите на
финансиските деривати и сл. Другите финансиски посредници пред сѐ опфаќаат претпријатија коишто се занимаваат со финансиски лизинг, со комисиска продажба, дилери на хартии од вредност и финансиски деривати, компании за финансирање на увозот/извозот на
стоки, холдинг-компаниите, инвестициските фондови и
други.
Помошните финансиски институции ги опфаќаат
сите претпријатија коишто главно се занимаваат со помошни финансиски дејности, односно дејности што му
се сродни на финансиското посредување, но коишто
самите по себе не претставуваат финансиско посредување. Тие не вршат финансиско посредување, туку
нивната функција е да го олеснат финансиското посредување. Овој потсектор ги опфаќа: берзата, брокерските куќи, инвестициските советници, клириншките
куќи, централниот депозитар на хартии од вредност и
други.
II.5 Домаќинства
14. Секторот „домаќинства“ ги подразбира лицата
или групите лица, поточно потрошувачите и трговците
поединци кои произведуваат стоки наменети за пазарите. Исто така, овој сектор ги вклучува лицата и групите лица кои произведуваат стоки и нефинансиски услуги исклучиво за сопствена употреба. Во овој сектор
припаѓаат: физичките лица, трговците поединци и физичките лица кои согласно со Законот за трговски
друштва не се сметаат за трговци.

II.6 Нерезиденти
15. При класификацијата на секторот „нерезиденти“ соодветно се применуваат општите начела и
критериуми предвидени во деловите 1, 2, 3, 4 и 5 од
ова поглавје, а што се однесуваат на секторот „резиденти“. Нерезидентите се класифицираат во следниве
сектори:
- нефинансиски друштва;
- држава;
- непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата;
- финансиски друштва и
- домаќинства.
III. Секторизација пропишана во Сметковниот
план за банките
16. Согласно со критериумите за класификација на комитентите по сектори и потсектори, наведени во овој водич, распоредот на сметките во Сметковниот план за банките е во согласност со следнава секторска структура:

Сектор/ потсектор

Резиденти
Нефинансиски друштва
Приватни нефинансиски
друштва
Јавни нефинансиски
друштва
Држава
Централна влада
Локална самоуправа
Фондови за социјално
осигурување
Непрофитни институции коишто им служат
на домаќинствата
Финансиски друштва
Централна банка
Банки
Штедилници
Осигурителни друштва
Пензиски фондови
Други финансиски друштва
Домаќинства
Самостојни вршители на
дејност со личен труд
Физички лица
Нерезиденти
Нефинансиски друштва
Држава
Непрофитни институции
коишто им служат на домаќинствата
Финансиски друштва
Домаќинства

Ознака за
сектор
(составен
дел на
сметките
во Сметковниот
план за
банките)

Ознака за
потсектор
(составен
дел на
сметките
во Сметковниот
план за
банките)

0
00
01
1
10
11
12
2
5
50
51
52
53
54
55
7
70
71
8
80
81
82
85
87
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2746.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република

- категоријата на потрошувачи приклучени на 6kV
и 35 kV напонско ниво се утврдува да изнесува 5,1409
денари за kWh електрична енергија, и
- категоријата на тарифни потрошувачи приклучени
на 0,4 kV напонско ниво се утврдува да изнесува
5,9974 денари за kWh електрична енергија.
3. Во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука, цените на пресметковните елементи врз основа
на кои потрошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енергија се утврдуваат да изнесуваат:

Македонија” бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член
236 став 11 од Законот за енергетика (“Службен весник
на Република Македонија” бр.96/18), член 15 од Правилникот за цени на електрична енергија за снабдување во краен случај („Службен весник на Република
Македонија“ бр.97/12), како и врз основа на Тарифниот
систем за продажба на електрична енергија на мали
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем
во сопственост на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран
максимален приход, просечна цена како и цени за
пресметковни елементи за вршење на регулирана енергетска дејност снабдување во краен случај со електрична енергија за 2018 година, на АД ЕЛЕМ - Скопје, под-

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

ружница Енергетика, УП1 08-35/18 од 15.05.2018 го-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

дина, на седницата одржана на 30 jули 2018 година,

нија“, а ќе се применува од 1 август 2018 година.

донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, ПРОСЕЧНА ЦЕНА КАКО И ЦЕНИ
ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ
НА РЕГУЛИРАНА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ - СКОПЈЕ,
ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА ЗА 2018 ГОДИНА
1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика,
за 2018 година, се одобрува регулираниот максимален
приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска
дејност снабдување во краен случај со електрична
енергија да изнесува 23.189.446 денари, за испорачани
4.020.900 kWh електрична енергија.
2. Просечната продажна цена на електрична енергија по која АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика,
ги снабдува потрошувачите за 2018 година од:

УП1 бр. 08-35/18
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2747.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република
Македонија” бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16),
член 236 став 11 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18), член 19 од
Правилникот за начин и условите за определување на
регулиран максимален приход и регулирани просечни
тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/11, 168/11 и
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135/12), како и врз основа на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи
приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост
на АД ЕЛЕМ - Скопје („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 113/14 и 177/14), постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за вршење на регулирана дејност дистрибуција на електрична енергија на АД ЕЛЕМ Скопје, подружница Енергетика, УП1 бр. 08-36/18 од
15.05.2018 година, на седницата одржана на 30 jули
2018 година, донесе

31 јули 2018

- 1,1119 ден/kWh за планирана испорака на
3.283.312 kWh електрична енергија за потрошувачите
од категорија на потрошувачи приклучени на низок напон.
5. Во согласност со точка 2 од оваа Одлука, а имајќи
го во предвид Тарифниот систем за дистрибуција на
електрична енергија за потрошувачите приклучени на
дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ Скопје, тарифите за пресметковните елементи за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на
електрична енергија за 2018 година, изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД, РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТАРИФА И ТАРИФИ ЗА ПРЕСМЕТКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗА 2018 ГОДИНА, КАКО И ОСНОВЕН ПРИХОД ЗА
2018, 2019 И 2020 ГОДИНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕМ
- СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА
1. На АД ЕЛЕМ - Скопје, подружница Енергетика
се одобрува основниот приход (BR) за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија да изнесува:
- 56.128.022 денари, за 2018 година,
- 58.718.482 денари, за 2019 година,
- 60.647.073 денари, за 2020 година.
2. Се одобрува регулираниот максимален приход
(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност
дистрибуција на електрична енергија за 2018 година да
изнесува 54.282.218 денари.
3. Регулираната просечна тарифа за вршење на дејноста наведена во точка 2 од оваа Одлука, за 2018 година се утврдува да изнесува 0,2258 ден/kWh за планирана испорака на 240.434.255 kWh електрична енергија
за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот
систем.
4. Регулираните просечни тарифи за 2018 година за
соодветното напонско ниво на кое се приклучени потрошувачите, се утврдуваат да изнесуваат:
- 0,1132 ден/kWh за планирана испорака на
116.902.077 kWh електрична енергија за потрошувачите од категорија на потрошувачи приклучени на висок
напон,
- 0,3110 ден/kWh за планирана испорака на
120.248.866 kWh електрична енергија за потрошувачите од категорија на потрошувачи приклучени на среден
напон, и

6. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2018 година.
УП1 бр. 08-36/18
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

31 јули 2018

2748.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став (1) точка 4) од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 236 став (11)
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
96/18) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска
енергија и системски услуги („Службен весник на РМ“
бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16) а постапувајќи по Барањето за утврдување на регулиран максимален приход, регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови за 2018 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА
Скопје бр. 03-2712/2 од 14.05.2018 година, на седницата одржана на 30 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2018 ГОДИНА
НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
– ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ
1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје
– Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2018 година, во износ од 193.277.565 денари за испорачани
66.897.889 kWh топлинска енергија, што ја испорачува
на потрошувачите приклучени на дистрибутивната
мрежа.
2. Се одобруваат следните тарифни ставови за продажба на топлинска енергија за греење на потрошувачите на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје –
Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 01.08.2018 година:
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3. Оваа Одлука е конечна во управна постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2018 година.
УП1 бр. 08-37/18
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2749.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став (1) точка 4) од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 ,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 236 став (11)
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр.96/18) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на
РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по
Барање за одобрување на Регулиран максимален приход и цена за снабдување со топлинска енергија за регулиран период почнувајќи од 01.08.2018 година на
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ Скопје бр.03-1947 од 31.05.2018 година, на
седницата одржана на 30 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2018 ГОДИНА
НА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. На друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален
приход за 2018 година во износ од 1.417.054.126 денари за испорачана количина на топлинска енергија од
479.677.350 kWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија, системски услуги и за услуга дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.301.941.573
денари, за набавени 479.677.350 kWh на излез од дистрибутивната мрежа.
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3. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата снабдување со топлинска енергија изнесува 115.112.553 денари за испорачани количини на
топлинска енергија од 479.677.350 kWh, на ниво на
мерно место.
4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник
на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија за греење на ниво на мерно место:

5. Оваа одлука 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 август 2018 година.
УП1 бр. 08-45/18
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2750.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став (1) точка 4) од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 ,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 236 став (11)
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр.96/18) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на
РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по
Барањето за одобрување на максимален приход и цена
за 2018 година на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-2021 од
31.05.2018 година, на седницата одржана на 30 јули
2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2018 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска
енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност
дистрибуција на топлинска енергија за 2018 година во
износ од 1.301.941.573 денари, за испорачана количина
на топлинска енергија од 479.677.350 kWh.
2. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија и системски услуги од регулираниот
производител на топлинска енергија изнесува
874.950.918 денари, за набавени 383.697.505 kWh на
влез во дистрибутивната мрежа.
3. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топлинска енергија од нерегулиран производител на топлинска енергија изнесува 251.563.205 денари за набавени 158.310.800 kWh.
4. Во одобрениот регулиран максимален приход од
точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален приход за услугата дистрибуција на топлинска енергија изнесува 216.936.530 денари за дистрибуирана количина
на топлинска енергија од 479.677.350 kWh до крајните
потрошувачи.
5. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на РМ“ бр.99/13, 113/14, 127/15,139/16), се
утврдуваат следните тарифни ставови за дистрибуција
на топлинска енергија за 2018 година на ниво на дистрибутер:

6. Оваа Одлука е конечна во управна постапка.
7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2018 година.
УП1 бр. 08-46/18
30 јули 2018 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

31 јули 2018
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2751.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, став (1) точка 4) од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 ,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 236 став (11)
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр.96/18), член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на
РМ“ бр.28/13, 32/15, 126/15 и 112/16) и постапувајќи по
Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и цена за регулиран период на ПРОИЗВОДСТВО
НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
бр.0302-744 од 31.05.2018 година, на седницата одржана на 30 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ, НАДОМЕСТОК ЗА
СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2018 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. На Друштвото за производство на топлинска
енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на регулираната дејност
производство на топлинска енергија за 2018 година во
износ од 874.950.918 денари за произведена количина
на топлинска енергија од 383.697.505 kWh.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа Одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија
(„Сл.весник на РМ“ бр.99/13, 113/14,127/15 и 139/16),
се определуваат месечниот надоместок за системски
услуги и системска резерва и тарифниот став за производство на топлинска енергија на ниво на регулиран
производител за 2018 година:

2752.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став (1) точка 4) од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14 , 33/15 ,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 236 став (11)
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“
бр.96/18) и член 26 од Правилникот за цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на
РМ“ бр. 28/13, 32/15, 126/15 и 112/16), постапувајќи по
барањето 01-70/1 од 30.05.2017 година, на Друштвото
за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР
АД – Скопје на седницата одржана на 30 јули 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ
ЗА 2018 ГОДИНА НА ДРУШТВО ЗА СНАБДУВАЊЕ
СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД
- СКОПЈЕ
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла
вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на дејноста производство, дистрибуција и снабдување со топлинска
енергија за греење за 2018 година, во износ од
34.747.113 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 8.897.000 kWh на ниво на производител
и испорачана количина на топлинска енергија од
7.719.000 kWh, на ниво на мерно место.
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален
приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови
за период од 1 август 2018 година се утврдуваат да изнесуваат:

3. Оваа Одлука е конечна во управна постапка.
3. Оваа Одлука е конечна во управна постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2018 година.
УП1 бр. 08-47/18
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2018 година.
УП1 бр. 08-48/18
30 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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2753.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 24 став (1) точка 1)
алинеја 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија бр.96/18) на седницата одржана на ден 31.07.2018 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ
НА ТАРИФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА НА
ПРИРОДЕН ГАС
Член 1
(1) Во 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 и 87/17), во член
3 став 3 се менува и гласи:
“На носителите на лиценци за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија за потрошените количини во период од 01.08.2018 до15.10.2018 година, операторот на системот за пренос на природен
гас може да ги намали тарифите за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за
пренос на природен гас до 50% од определените со соодветната Одлука за 2018 година.”
Член 2
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1525/1
31 јули 2018 година
Скопје
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