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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
944.
Врз основа на член 22 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,
190/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПРЕКУ
ИНОВАЦИСКИ ВАУЧЕРИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за доделување финансиски средства преку Иновациски
ваучери, бр. 02-741/4, донесен од Управниот oдбор на
Фондот за иновации и технолошки развој на седница
одржана на 25.2.2020 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-919/1
25 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

945.
Врз основа на член 42 став 3 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 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/19 и 275/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” Стоматолошки факултет Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад, на движни ствари – опрема кои
се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и
не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на извештај за извршен
попис бр.02-461/3 од 13.2.2020 година, донесена од Деканатската управа на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” Стоматолошки факултет – Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-1746/1
25 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

946.
Врз основа на член 52 став 2 алинеа 2 од Законот за
високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/2018) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 февруари 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА ОДБОРОТ ЗА
ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. За членoви на Одборот за евалуација на високото
образование се именуваат:
- Проф.Цвете Димитриевска
- Проф.Марина Митревска
- Проф.Јасмина Делчева - Диздаревиќ
- Проф.Јетмира Алимани - Јакупи
- Проф.Метуш Сулејмани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 1896/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
947.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), министерот за
информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА ТЕХНИЧКИТЕ, ФИЗИЧКИТЕ И
ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА
ШЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат процедурите и
стандардите за исполнетост на техничките, физичките
и организациските мерки за сигурност на шеми за електронска идентификација.
Член 2
Во рамки на регистрираната шема за електронска
идентификација, нивото на сигурност на средствата за
електронска идентификација издадени во истата, се
обезедува преку:
а) процедури за управување со средства за електронска идентификација;
б) процедури за автентикација на средствата за
електронска идентификација;
в) процедури и стандарди за исполнетост на техничките, физичките и организациски мерки за сигурност на шеми за електронска идентификација.
Средствата за електронска идентификација издадени во рамките на регистрираната шема за електронска
идентификација кои обезбедуваат повисоко ниво на сигурност, се смета дека го обезбедуваат и пониското ниво на сигурност.
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Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
- „доверлив извор“ е вид на извор на потребни податоци на кој може да му се верува дека обезбедува
точни податоци или докази што можат да се користат
за докажување на идентитетот на лицето кое употребува средство за електронска идентификација;
- „фактор на автентикација“ е одреден фактор наведен во електронска форма кој се смета за суштински во
процесот на автентикација, а за кој постои потврда дека е поврзан со лицето кое се повикува на тој фактор.
Факторот за автентикација може да биде еден од следните категории:
(а) „фактор за автентикација што се поседува“ е
фактор за автентикација за кој се бара субјектот на
електронска идентификација да докаже дека го поседува како дел од средството за идентификација;
(б) „фактор за автентикација што се знае“ е фактор
за автентикација за кој се бара субјектот на електронска идентификација да докаже дека знае одредени информации кои се поврзани со средството за електронска идентификација;
(в) „фактор за автентикација што е својствен“ е
фактор за автентикација кој се заснова на физички атрибути на лицето кое е субјект на електронска идентификација, а кој фактор субјектот на електронска идентификација е должен да докаже дека го има;
- „динамична автентикација“ е електронски процес
со употреба на криптографски или други техники преку кои се обезбедува создавањето на средства за електронска идентификација во форма на електронска потврда или доказ дека субјектот на електронска идентификација ги поседува или ги има податоците за идентификација и истата се менува во системот што го потврдува идентитетот на субјектот на електронска идентификација и е различен за секоја поединечна автентикација на субјектот;
- „управување со безбедност на мрежи и информациски системи“ е способност на мрежните и информациските системи, на одредено ниво на доверба, да се
спротивстават на какво било дејство кое ја компромитира достапноста, автентичноста, интегритетот или доверливоста на складираните или пренесените или обработените податоци или поврзаните услуги што ги нудат или се достапни преку тие мрежи и информациски
системи;
- „јазол“ е точка на поврзување што е дел од архитектурата за интероперабилност за електронска идентификација и е вклучена во прекугранична автентикација на лица и има можност да ги препознае и обработува или да изврши пренос во други јазли преку користење на национална инфраструктура за електронска
идентификација до интерфејс на национална инфраструктура за електронска идентификација на друга
држава;
- „оператор на јазол“ е правно лице одговорно за
одржување на јазолот и кое ги извршува правилно и
сигурно своите функции како точка за поврзување.
Член 4
Процедурите и стандардите кои се однесуваат на
техничките мерки за сигурност на шемата за електронска идентификација се применуваат и за средствата за
електронска идентификација кои се издадени во рамки
на самата шема за електронска идентификација.
Шемите за електронска идентификација може да
бидат со ниско, значително и високо ниво, во однос на
процедурите кои ги користат за:
- пријавување и регистрација на субјект на електронска идентификација,
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- проверка на идентитет и верификација на физички
лица или
- проверка на идентитет и верификација на правни
лица.
Во зависност од нивото во кое спаѓа шемата за
електронска идентификација, во истото ниво за електронска идентификација се и средствата за електронска
идентификација издадени во рамки на таа шема.
Јазлите треба да се разликуваат помеѓу телата на
јавниот и приватниот сектор преку техничките средства што се употребуваат.
Член 5
Нивото на сигурност на шемата за електронска
идентификација во фаза на пријавување и регистрација
може да биде:
- ниско ниво на сигурност,
- значително ниво на сигурност и
- високо ниво на сигурност.
При употребата на шемите за електронска идентификација за ниско, значително и високо ниво на сигурност во фазата на пријавување и регистрација треба:
- субјектот на електронска идентификација да биде
запознаен со условите поврзани со користењето на
средствата за електронска идентификација,
- субјектот на електронска идентификација да биде
запознаен со препораките за мерките за безбедност
поврзани со средството за електронска идентификација
и
- да се обезбедат сите релевантни податоци за идентитетот на субјектот на електронска идентификација
кои се потребни за докажување на поврзаноста на среството за електронска идентификација со субјектот на
електронска идентификација и верификација на неговиот идентитет.
Член 6
Нивото на сигурност на шемата за електронска
идентификација во фаза на проверка на идентитет и верификација на физички лица може да биде:
- ниско ниво на сигурност,
- значително ниво на сигурност и
- високо ниво на сигурност.
Член 7
При употребата на шемата за електронска идентификација на ниско ниво на сигурност во фазата на проверка на идентитет и верификација на физичкото лице
треба:
- да се смета дека физичкото лице го поседува доказот кој се бара за издавање на средството за електронска идентификација;
- да се смета дека физичкото лице го поседува доказот кој се бара за издавање на средството за електронска идентификација во оригинал или според податоците добиени од доверлив извор упатуваат на тоа дека доказот е валиден;
- според податоците кои се добиени од доверлив извор, да може да се потврди дека физичкото лице постои и дека истото физичко лице е поврзано со идентитетот кој го прикажува.
Член 8
При употребата на шемата за електронска идентификација на значително ниво на сигурност, покрај
стандардите кои се однесуваат на шемата за електронска идентификација на ниско ниво на сигурност во фазата на проверка на идентитет и верификација на физички лица, треба:
- со сигурност да се утврди дека физичкото лице го
поседува доказот кој се бара за издавање на средството
за електронска идентификација во оригинал или спо-
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ред доверлив извор е потврдено дека физичкото лице
постои и преземените мерки за проверка на идентитет да
упатуваат на истото физичко лице, земајќи го предвид ризикот од изгубен, украден, суспендиран, одземен или истечен доказ со кој располага доверливиот извор или
- физичко лице да има приложено доказ за негова
лична идентификација заради издавање на средство за
електронска идентификација и се преземени мерки за
намалување на ризикот дека доказот за лична идентификација е изгубен, украден, суспендиран, одземен или
истечен или
- процедурата за проверка на идентитетот на физичкото лице кое бара издавање на средство за електронска идентификација да биде веќе спроведена од страна
на регистриран или признаен давател на доверливи услуги за издавање на напреден електронски потпис и таа
процедура да има еквивалентна важност според извештаите на телото за оцена на сообразност или
- на физичкото лице за кое се врши проверката веќе
да му е издадено еквивалентно валидно средство, односно напреден електронски потпис кој е издаден од
страна на регистриран или признаен давател на доверливи услуги.

- со сигурност да може да се утврди дека правното
лице го поседува доказот кој го потврдува уписот на
правното лице во соодветен регистар за уписи на правни лица кој содржи и податоци за името и формата на
правното лице, како и податоци за извршената регистрација во оригинал и според доверлив извор да биде
потврдено дека правното лице постои и преземените
мерки за проверка на идентитетот упатуваат на истото
правно лице, земајќи го предвид ризикот од изгубен,
украден, суспендиран, одземен или истечен доказ со
кој располага доверливиот изворот или
- процедурата за проверка на идентитетот на правното лице кое бара издавање на средство за електронска идентификација да биде веќе спроведена од страна
на давател на доверливи услуги за издавање на друго
средство, односно напреден електронски печат и таа
процедура да има еквивалентна важност според извештаите на телото за оцена на сообразност или
- правното лице веќе да има друго валидно средство, односно напреден електронски печат издаден од
страна на регистриран или признаен давател на доверливи услуги.

Член 9
При употребата на шемата за електронска идентификација на високо ниво на сигурност, освен стандардите кои се однесуваат на шемата за електронска идентификација на значително ниво на сигурност во фазата
на проверка на идентитет и верификација на физички
лица, треба:
- проверката на идентитетот на физичкото лице да
биде спроведена со користење на биометриски податоци или физички карактеристики кои на единствен начин го поврзуваат лицето со документот за лична идентификација за што има и потврда од доверлив извор
или
- претходно да биде веќе извршена проверка на
идентитетот на физичкото лице заради издавање на
друго еквивалентно средство, односно квалификуван
електронски потпис од страна на друг давател на квалификувана доверлива услуга и се преземени мерки за
потврда на валидноста на претходно извршената проверка или
- на физичкото лице за кое се врши проверката веќе
му да му е издадено еквивалентно валидно средство,
односно квалификуван електронски потпис кој е издаден од страна на регистриран или признаен давател на
квалификувани доверливи услуги.

Член 12
При употребата на шемата за електронска идентификација на високо ниво на сигурност, покрај стандардите кои се однесуваат на шемата за електронска идентификација на значително ниво на сигурност во фазата
на проверка на идентитет и верификација на правни
лица, треба:
- правното лице да го поседува во оригинал доказот
кој го потврдува уписот на правното лице во соодветен
регистар за уписи на правни лица кој содржи и податоци за името и формата на правното лице и според доверлив извор е потврдено дека правното лице постои
во правниот промет или
- процедурата за проверка на идентитетот на правното лице кое бара издавање на средство за електронска идентификација да биде веќе спроведена од страна
на давател на квалификувани доверливи услуги за издавање на друго средство, односно квалификуван електронски печат и таа процедура има еквивалнентна важност според извештаите на телото за оцена на сообразност, за што се преземени и соодветни мерки за да се
утврди дека резултатите од другата процедура се сеуште валидни или
- правното лице веќе да има друго валидно средство, односно квалификуван електронски печат издаден од страна на регистриран или признаен давател на
квалификувани доверливи услуги, за што се преземени
и соодветни мерки за да се утврди дека квалификуваниот електронски печат е сеуште валиден.

Член 10
При употребата на шемата за електронска идентификација на ниско ниво на сигурност во фазата на проверка
на идентитет и верификација на правното лице треба:
- за идентитетот на правното лице кон барањето за
издавање на средство за електронска идентификација
да се приложат релевантни докази кои го потврдуваат
уписот на правното лице во соодветен регистар за уписи на правни лица,
- за доказите кои го потврдуваат уписот на правното лице во соодветен регистар за уписи на правни лица
да се претпостави дека се оригинални или според податоците добиени од доверлив извор упатуваат на тоа дека доказот е валиден.
Член 11
При употребата на шемата за електронска идентификација на значително ниво на сигурност, покрај процедурите кои се однесуваат на шемата за електронска
идентификација на ниско ниво на сигурност во фазата
на проверка на идентитет и верификација на правни
лица, треба:

Член 13
Средството за електронска идентификација на физичкото лице кое е овластено лице на правно лице се
поврзува со средството за електронска идентификација
на правното лице, ако:
- може да се прекине врската помеѓу двете средства
преку активирање, суспензија, обновување или одземање на едното средство за електронска идентификација
независно од другото средство за електронска идентификација, согласно прописите од областа на дејноста
што ја врши правното лице, како и прописите што се
однесуваат на физичкото лице како овластено лице на
правното лице,
- физичкото лице кое е овластено лице на правното
лице чие средство за електронска идентификација е
поврзано со средството за електронска идентификација
на правното лице може да делегира вршење на одреде-
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ни задачи на друго физичко лице во име на правното
лице, при што одговорноста останува на страна на физичкото лице кое е овластено лице на правното лице.
Нивоата на сигурност за поврзување на средството
за електронска идентификација на физичкото лице кое е
овластено лице на правно лице со средството за електронска идентификација на правното лице може да биде:
- ниско ниво на сигурност,
- значително ниво на сигурност и
- високо ниво на сигурност.
Член 14
Средството за електронска идентификација на физичкото лице кое е овластено лице на правно лице се
поврзува со средството за електронска идентификација
на правното лице на ниско ниво на сигурност, ако:
- проверката и верификацијата на идентитетот на
физичкото лице кое е овластено лице на правно лице е
извршена на ниско ниво на сигурност,
- поврзаноста на физичкото лице со правното лице
е согласно прописите кои се однесуваат на овластувањата на физичките лица како овластени лица на правни
лица и
- физичкото лице ги исполнило условите определени со закон кои се однесуваат на физичките лица како
овластени лица на правни лица.
Член 15
Средството за електронска идентификација на физичкото лице кое е овластено лице на правно лице се
поврзува со средството за електронска идентификација
на правното лице на значително ниво на сигурност,
ако:
- физичкото лице ги исполнило условите определени со закон кои се однесуваат на физичките лица како
овластени лица на правни лица,
- проверката и верификацијата на идентитетот на
физичкото лице кое е овластено лице на правно лице е
извршена на значително или високо ниво на сигурност,
- физичкото лице е евидентирано како овластено
лице на правното лице врз основа на соодветен доказ,
односно врз основа на уписот на правното лице во соодветен регистар за упис на правни лица и
- поврзаноста на физичкото лице со правното лице
е верификувана со информации добиени од надлежен
орган.
Член 16
Средството за електронска идентификација на физичкото лице кое е овластено лице на правно лице се
поврзува со средството за електронска идентификација
на правното лице на високо ниво на сигурност, ако:
- физичкото лице ги исполнило условите определени со закон кои се однесуваат на физичките лица како
овластени лица на правни лица,
- физичкото лице е евидентирано како овластено
лице на правното лице врз основа на соодветен доказ,
односно врз основа на уписот на правното лице во соодветен регистар за упис на правни лица,
- проверката и верификацијата на идентитетот на
физичкото лице кое е овластено лице на правно лице е
извршена на високо ниво на сигурност и
- поврзувањето е потврдено од страна на правното
лице со квалификуван електронски печат или со средство за електронска идентификација од високо ниво на
сигурност.
Член 17
Стандардите за исполнетост на техничките мерки
за сигурност на шемите за електронска идентификација
на ниско ниво кои се однесуваат на карактеристиките и
дизајнот на средствата за електронска идентификација
на ниско ниво се:
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- средството за електронска идентификација користи најмалку еден фактор за автентикација.
- средството за електронска идентификација е дизајнирано така што се смета дека издавачот на средството презел разумни мерки за да провери дали се користи само под контрола или владение на лицето на
кое му е издадено.
Стандардите за исполнетост на техничките мерки
за сигурност на шемите за електронска идентификација
на значително ниво кои се однесуваат на карактеристиките и дизајнот на средствата за електронска идентификација на значително ниво се:
- средството за електронска идентификација користи најмалку два фактори на автентикација од различни
категории и
- средство за електронска идентификација е дизајнирано така што може да се претпостави дека се користи само ако е под контрола или во владение на лицето
на кое му е издадено.
Стандардите за исполнетост на техничките мерки
за сигурност на шемите за електронска идентификација
на високо ниво кои се однесуваат на карактеристиките
и дизајнот на средствата за електронска идентификација на високо ниво се:
- средството за електронска идентификација користи најмалку два фактори на автентикација од различни
категории,
- средство за електронска идентификација е дизајнирано така што може да се претпостави дека се користи само ако е под контрола или во владение на лицето
на кое му е издадено,
- средството за електронска идентификација е заштитено од умножување и упад во истото, како и од напад со висок потенцијал за нарушување на неговата
безбедност и
- средството за електронска идентификација е дизајнирано така што може да биде со сигурност заштитено од страна на лицето на кое му припаѓа против
употреба од други страни.
Процедурите за издавање, достава и активирање на
средствата за електронска идентификација на ниско
ниво опфаќаат издавање на средството за електронска
идентификација и доставување на истото преку механизам со кој може да се претпостави дека субјектот кој
го побарува тоа средство за електронска идентификација ќе го добие средството.
Процедурите за издавање, достава и активирање на
средствата за електронска идентификација на значително ниво опфаќаат издавање на средството за електронска идентификација и доставување на истото преку механизам со кој може да се смета дека му се предава во сопственост на субјектот на средството за електронска идентификација.
Процедурите за издавање, достава и активирање на
средствата за електронска идентификација на високо
ниво со процесот на активирање на средството за електронска идентификација потврдуваат дека истото му се
предава во сопственост на лицето кое е сопственик на
средството за електронска идентификација.
Процедурите за суспензија, отповикување и повторно активирање на средствата за електронска идентификација на ниско, на значително и на високо ниво
треба да потврдат дека:
- постои можност за навремена и ефикасна суспензија или отповикување на средство за електронска
идентификација идентификација,
- постојат утврдени мерки кои ќе бидат преземени
за да се спречи неовластена суспензија, отповикување
и повторно активирање на средството за електронска
идентификација идентификација и
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- повторна активација може да се изврши само доколку се исполнети условите кои важеле пред да биде
извршена суспензијата или отповикувањето.
Процедурите за обнова и замена на средствата за
електронска идентификација на ниско и значително ниво на сигурност, земајќи ги предвид ризиците од промена во податоците за идентификација на лицето, за
обновување или замена треба да потврдат дека:
- се исполнети истите стандарди како за првата проверка на идентитет и верификација на лицето или
- процедурата за обнова и замена е спроведена со
употреба на валидно средство за електронско идентификација кое е на исто или повисоко ниво на сигурност.
Кога обновата или замената на средствата за електронска идентификација на високо ниво на сигурност
се спроведува со употреба на валидно средство за електронска идентификација, процедурите за обнова и замена на средствата треба, покрај стандардите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, да ги потврдат и податоците
за идентитетот од доверлив извор.
Член 18
Автентикација на средствата за електронска идентификација на ниско ниво на сигурност треба:
1. пред објавувањето на податоците за идентификација на лицето да е обезбедена верификација на средствата за електронска идентификација и да се потврди
нејзината валидност,
2. податоците за идентификација на лицата да се
чуваат како дел од механизмот за автентикација, на тој
начин што информациите се заштитени од губење или
нивно компромитирање, вклучително и нивна обработка надвор од мрежни системи.
3. да се спроведе на тој начин што вклучува безбедносни контроли за верификација на средствата за електронска идентификација, како и мерки за заштита од
потенцијално погодување, прислушување, реприза или
манипулација при комуникацијата по електронски пат
од закани за потенцијален напад на механизмите за автентикација.
Автентикација на средствата за електронска идентификација на значително ниво на сигурност, покрај
стандардите од став 1 на овој член треба:
1. пред објавувањето на податоците за идентификација на лицето да е обезбедена верификација на средствата за електронска идентификација преку динамичка автентикација,
2. автентикацијата да се спроведува на тој начин
што се имплементирани безбедносни контроли за верификација на средствата за електронска идентификација, како и мерки за заштита од погодување, прислушување, реприза или манипулација при комуникацијата по електронски пат од закани за потенцијален напад
на механизмите за автентикација.
Автентикација на средствата за електронска идентификација на високо ниво на сигурност, покрај критериумите од став 2 на овој член треба во самиот механизам за автентикација да содржи безбедносни контроли
за верификација на средствата за електронска идентификација, како и мерки за заштита и спречување на погодување, прислушување, реприза или манипулација
при комуникацијата по електронски пат од закани за
напад на механизмите за автентикација.
Член 19
Издавачот на шеми за електронска идентификација
треба да користи опрема, процедури и мерки за администрирање и управување со безбедноста на користената инфраструктура кои ги исполнуваат стандардите
за управување со информатичка безбедност, односно
стандардите од серијата ISO 27000.
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Системот и техничката опрема што се користат за
издавање на шеми за електронска идентификација, како и за другите услуги коишто ги нуди издавачот на
шеми за електронска идентификација треба да бидат
дизајнирани и користени единствено за таа намена.
Физички пристап до капацитетите, информациите и
системите на издавачот на шемите за електронска
идентификација имаат само овластените лица во правното лице.
Ако е потребен пристап на друго лице до капацитетите, информациите и системите на издавачот на шемите за електронска идентификација, истото треба да
биде придружувано и надгледувано од овластеното
лице.
Издавачот на шемите за електронска идентификација треба да обезбеди:
1. 24-часовно физичко и електронско набљудување
заради спречување на неовластен пристап во просториите кои се користат за функциите на управување со шемите за електронска идентификација;
2. опремата, информациите, медиумите и програмата кои ги користи издавачот на шемите за електронска
идентификација да не можат да бидат изнесени од
просториите без овластување; и
3. да се води евиденција на секој пристап во просториите и да се врши периодична контрола врз истата.
Физичкото обезбедување на просториите на издавачот на шеми за електронска идентификација треба да
има јасен опис кој вклучува:
- безбедносни зони кои се воспоставени и нивните
безбедносни карактеристики;
- врските со заштитените средства и
- целосен и ажуриран список на лица вработени кај
издавачот на шеми за електронска идентификација кои
имаат право на пристап до определните зони, кој е достапен на увид.
Техничката опрема која ја користи издавачот на
шемите за електронска идентификација треба да биде
заштитена од неовластен пристап.
Капацитетите на издавачот на шемите за електронска идентификација се заштитуваат од ризиците во опкружувањето преку примена на мерки и контроли со
кои се намалува ризикот од потенцијални закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина,
вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето
со електрична енергија и електромагнетно зрачење.
Издавачот на шеми за електронска идентификација
треба да овозможи управување со системот на безбеден начин.
Лицата вработени кај издавачот на шеми за електронска идентификација треба да ја одржуваат и подобруваат доверливоста на услугите.
Системите со кои располага издавачот на шеми за
електронска идентификација треба да имаат контрола
на пристап и да се употребуваат само од страна на овластени лица.
Системите треба да го идентификуваат секој корисник и успешно да ја потврдат веродостојноста на истиот, пред да овозможат какво било дејствие во името
на тој корисник или улогата претпоставена од истиот.
При повторното пријавување на корисник на системот, кој претходно се одјавил, системот треба да ја потврди неговата веродостојност.
Ако бројот на неуспешни обиди за потврдување на
веродостојноста е еднаков на максималниот број на
дозволени обиди, системот треба да ги оневозможи понатамошните обиди за потврдување на веродостојноста, освен ако лицето има улога на администратор.
Одредбите од ставовите од 1 до 14 на овој член,
што се однесуваат на безбедност на системи, се применуваат и на оперативен систем или на ниво на поединечни компененти на системот.
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Член 20
Издавачите на шеми за електронска идентификација треба да ги исполнат следните стандарди:
- да донесат внатрешни правила за видовите информации што може да се бараат, процедурата за докажување за идентитет на субјекти кои бараат издавање или
употребуваат средство за електронска идентификација
и информации за тоа какви податоци може да се задржат и период на нивно чување,
- да објават основни карактеристики за шемата, која
ги вклучува сите применливи услови, ограничувања од
употреба и надоместоци за нејзино обезбедување,
вклучително и политика за приватност,
- заради чување на евиденциите и на релевантните
информации, да воспостават ефикасен систем за управување со евиденцијата, земајќи ги предвид важечките
стандарди и добрите практики во врска со заштитата на
податоците и нивното задржување,
- да воспостават процедури со кои се обезбедува
обука, квалификации, искуство и вештини потребни за
извршување на задачите што ги извршуваат лицата ангажирани од страна на издавачите на шеми за електронска идентификација и кај нивните подизведувачи,
- да обезбедат лица – вработени/ангажирани за
вршење на својата дејност и за обезбедување на услугата според утврдените процедури за нејзино обезбедување и
- да преземат мерки за заштита на средствата и објектите што ги користи од оштетувања предизвикани
од еколошки настани, неовластен пристап и други фактори кои можат да влијаат на безбедноста на услугата.
Издавачите на шеми за електронска идентификација што обезбедуваат и друг вид на доверливи услуги
определени со закон, треба да имаат внатрешна организација која треба да биде целосно оперативна во сите
сектори што се однесуваат на давање на доверливи услуги.
Средствата и објектите што ги користи издавачот
на шеми за електронска идентификација треба да гарантираат дека пристапот до средствата на кои се чуваат или обработуваат лични, криптографски или други
чувствителни податоци и информации се заштитени од
неовластен пристап.
Член 21
Издавачот на шема за електронска идентификација
на ниско ниво на сигурност треба:
- да преземе мерки за да обезбеди спроведување на
сразмерни технички контроли на управување со ризиците кои може да влијаат на безбедноста на услугите
што ги обезбедуваат, заштита на доверливоста, интегритетот и достапноста на обработените информации,
- да ги заштити електронските канали за комуникација што ги користи при размена на лични или чувствителни информации заради нивна заштита од прислушување, манипулација и репродукција,
- јасно да го ограничи пристапот до чувствителен
криптографски материјал, доколку се користи за издавање на средства за електронски идентификација и автентикација и да го заштити од неовластен пристап, како и да преземе мерки со кои ќе се осигура дека таквиот материјал не е зачуван во форма на обичен текст,
- да имплементира процедури со кои ќе се осигура
одржувањето на безбедноста на долг временски период
и ќе обезбеди можност да се одговори на промените во
нивото на ризик, инциденти и нарушувања на безбедноста на информасиските системи и средства кои ги
употребува и
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- за сите медиуми што содржат лични, криптографски или други чувствителни информации да обезбеди
чување, транспортирање и отстранување на сигурен и
безбеден начин.
Издавачот на шема за електронска идентификација
на значително ниво и на високо ниво на сигурност,
покрај мерките од став 1 на овој член, треба да преземе
мерки чувствителниот криптографски материјал, доколку се користи за издавање на средства за електронски идентификација и автентикацијата да го заштити
од потенцијални нарушувања.
Член 22
Издавачот на шема за електронска идентификација
на ниско ниво на сигурност треба да обезбеди спроведување на периодични внатрешни контроли кои ќе
вклучат и контрола на сите делови што се релевантни
за обезбедување на доверливите услуги, со цел да се
обезбеди оценка за усогласеност со релевантните стандарди.
Издавачот на шема за електронска идентификација
на значително ниво на сигурност треба да обезбеди
спроведување на периодични внатрешни и надворешни
контроли кои ќе вклучат и контрола на сите делови
што се релевантни за обезбедување на доверливите услуги, со цел да се обезбеди оценка за усогласеност со
релевантните стандарди.
Издавачот на шема за електронска идентификација
на високо ниво на сигурност треба да обезбеди спроведување на периодични надворешни контроли кои ќе
вклучат и контрола на сите делови што се релевантни
за обезбедување на доверливите услуги, со цел да се
обезбеди оценка за усогласеност со релевантнните
стандарди.
За да се обезбеди оценка за усогласеност со релевантните стандарди над шемите за електронска идентификација кои се издаваат за остварување на надлежностите на органите на државната управа на секои три
години се врши надворешна контрола.
Член 23
Заштита на приватноста и доверливоста на разменетите податоци и одржување на интегритетот на податоците помеѓу јазлите се обезбедува со употреба на најдобри достапни технички решенија и практики за заштита.
Јазлите не содржат лични податоци, освен за целта
утврдена во член 26 став 3 од овој правилник.
Член 24
Комуникацијата помеѓу јазлите треба да обезбеди
интегритет на податоците и автентичност со цел да
обезбеди сигурност дека сите барања и одговори се автентични и не се менувани.
Јазлите користат технички и технолошки решенија
што биле успешно спроведени за оперативна употреба.
Член 25
Јазлите треба да користат синтаксични формати на
вообичаени пораки засновани врз стандарди кои се повеќе од еднаш користени за комуникација и за кои е утврдено дека функционираат во оперативно опкружување.
Синтаксата треба да дозволува:
(а) соодветна обработка на минималниот сет на податоци за идентификација на лица кои на единствен начин претставуваат конкретно физичко или правно
лице;
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(б) соодветна обработка за нивото на сигурност на
средствата за електронска идентификација;
(в) разлика помеѓу телата на јавниот и приватниот
сектор;
(г) флексибилност за задоволување на потребите за
дополнителни атрибути поврзани со идентификација.
Член 26
Операторот на јазли ги соопштува метаподатоците
за управување со јазлите на стандардизиран машински
обработлив начин, кој е сигурен и доверлив.
Параметрите кои се релевантни за безбедноста, се
преземаат автоматски.
Операторот на јазли чува податоци кои, во случај
на инцидент, овозможуваат реконструкција на секвенцата на размена на пораки за утврдување на местото и природата на инцидентот.
Податоците се чуваат за временски период од пет
години и се состојат од следниве елементи:
(а) идентификација на јазол;
(б) идентификација на порака;
(в) датум и време на пораката.
Член 27
Операторите на јазли за јазлите кои обезбедуваат
автентикација треба да докажат дека, во однос на јазлите кои учествуваат во рамката за интероперабилност,
јазолот за автентикација го исполнува стандардот ISO /
IEC 27001, преку сертификација или со еквивалентни
методи на проценка.
Операторите за јазли обезбедуваат критични ажурирања за безбедноста без непотребно одложување.
Член 28
Минималниот сет на податоци за лична идентификација, кој на единствен начин претставува конкретно
физичко лице, треба да содржи:
1. Задолжителни атрибути, кумулативно:
(а) сегашно презиме (и);
(б) тековно име (и);
(в) датум на раѓање;
(г) единствен идентификатор создаден од испраќачот во согласност со техничките спецификации за целите на прекуграничната идентификација и што е непроменлив со текот на времето.
2. Еден или повеќе од следниве дополнителни атрибути:
(а) име (и) и презиме (и) при раѓање;
(б) место на раѓање;
(в) тековна адреса;
(г) пол.
Минималниот сет на податоци за лична идентификација, кој на единствен начин претставува конкретно
правно лице, треба да содржат комбинација на атрибути, и тоа:
1. Задолжителни атрибути, кумулативно:
(а) тековно име на правното лице;
(б) единствен идентификатор изработен од испраќачот во согласност со техничките спецификации за целите на прекуграничната идентификација и што е непроменлив со текот на времето.
2. Еден или повеќе од следниве дополнителни атрибути:
(а) тековна адреса;
(б) единствен даночен број;
(в) единствен матичен број на субјектот;
Податоците се пренесуваат врз основа на оригинални знаци и доколку е соодветно, се преведуваат на латински ознаки.
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Член 29
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-1205/2
Министер за информатичко
26 февруари 2020 година општество и администрација,
Скопје
Дамјан Манчевски, с.р.
__________
948.
Врз основа на член 31 став (2) од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен
весник на Република Северна Македонија“ број
98/2019 и 244/19) министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТАНДАРДИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА УНИФИЦИРАНИ НОМЕНКЛАТУРИ ВО МЕЃУСЕБНАТА
КОМУНИКАЦИЈА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ
ПОМЕЃУ ОРГАНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите и
правилата за унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат помеѓу органите
преку единствената околина.
Член 2
Заради обезбедување на унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат,
органите применуваат правила на организациска интероперабилност.
Организациската интероперабилност се спроведува
преку обезбедување на електронски услуги кои се достапни, лесно препознатливи, лесно пристапни и ориентирани кон потребите на корисниците и преку употреба на општо прифатени техники за моделирање на процеси, и тоа:
- документирање и интегрирање или усогласување
на административните процеси по електронски пат,
- размена на релевантни информации преку информациско-комуникациските системи и
- употреба и споделување на информации и податоци при обезбедување на електронските услуги, освен
ако не се применуваат одредени ограничувања заради
заштита на приватноста или доверливоста на информациите.
Член 3
Заради воспоставување на унифицирани номенклатури во меѓусебна комуникација по електронски пат се
применуваат стандарди и правила за семантичка интероперабилност.
Семантичката интероперабилност се спроведува со:
- користење на протоколот SPARQL и
- примена на стандардот ISO/ IEC 19501:2005
(UML).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11/1-1193/2
25 февруари 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
949.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
950.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17
од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од
Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19),
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 февруари 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија промет и услуги ВАНГАРД ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на
енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 12-16/20
24 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија промет и услуги ВАНГАРД
ДОО Скопје, со седиште на ул. Народен Фронт бр. 3/3
Скопје-Центар, Република Северна Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата: 24 февруари
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 24 февруари
2030 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕСНАБ-413-2020
6. Единствен матичен број: 7411375

7. Единствен даночен број: 4080020588061
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како снабдување со електрична енергија во смисла
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична
енергија од земјата и од странство, заради продажба на
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот
на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку
склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност снабдување со електрична
енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата
територија на Република Северна Македонија и странство.
11. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори,
- обезбеди од операторите соодветен преносен
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична
енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се
обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок
за испорачаната електрична енергија по договорната
цена како и надоместок за користење на пазарот на
електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем,
согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика,
снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем.
Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија
и за ангажираната електрична моќност, извршени од
соодветниот оператор на системот,
- работи во согласност со правилата за снабдување
со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во
однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична
енергија,
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- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
- ги објави на својата веб страница општите услови
на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и
точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат
со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен
и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога
потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со
електрична енергија, потрошувачот да добие конечно
затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на
приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена,
вкпучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,
- доставува до операторот на електропреносниот
систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,
- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид
заштитата на доверливоста,
- ги плати набавените количини на електрична
енергија, како и закупените капацитети и соодветните
регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,
- достави до Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија, по
нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на
енергетска дејност снадбување со електрична енергија,
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
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- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни удлуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,
- ги почитува и да постапува согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија врз основа на Законот
за енергетика,
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а
особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста
производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на
животната средина, животот и здравјето на луѓето и
заштита при работа.
12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната
година да достави годишен извештај за финансиското
и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. набавена и продадена количина на електрична
енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.
13. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на
енергетската дејност снабдување со електрична енергија.
14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата
Менување, продолжување, пренос, престанување,
суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши
во согласност со одредбите од Законот за енергетика и
Правилникот за лиценци.
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15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот
за енергетика и Правилникот за лиценци.
__________
951.
По извршеното срамнување со изворниот текст, по
укажување од носителот, се утврди дека во лиценцата издадена со Одлука за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на
топлинска и електрична енергија во постројки за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија
на Друштвото за производство на електрична и топлинска
енергија ТЕ-ТО АД Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/12, 98/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 34/20), е направена техничка грешка поради што се дава

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА
ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2019 ГОДИНА,
ЗА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2020 ГОДИНА
1. Платите остварени од 1970 до 2019 година што
се земаат за утврдување на пензиската основа се
пресметуваат според просечната плата на вработените
во Републиката од 2019 година, како последна календарска година што и претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите
на сите вработени во Републиката, и тоа:
Година

Просечна плата

Коефициенти

1970

0,001136

22.194.542,2535

1971

0,001366

18.457.540,2635

1972

0,001625

15.515.692,3077

1973

0,001872

13.468.482,9060

1974

0,002400

10.505.416,6667

1975

0,003013

8.368.071,6893

1976

0,003435

7.340.029,1121

1977

0,004087

6.169.072,6694

1978

0,004902

5.143.410,8527

1979

0,005775

4.365.887,4459

1980

0,006945

3.630.381,5695

ФОНД НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1981

0,008817

2.859.589,4295

1982

0,011259

2.239.364,0643

1983

0,014076

1.791.204,8878

952.
Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување (Сл. весник на РМ
бр.98/2012; 166/2012; 15/2013; 170/2013; 43/2014;
44/2014; 97/2014; 113/2014; 160/2014, 188/2014, 20/15,
61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16,
27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 , 245/18) и (“Сл.
весник на РСМ” бр. 180/19, 275/19 и 31/20), и Соопштенијата на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Северна Македонија бр.4.1.20.16 и бр.4.1.20.17 од 20.02.2020 година,
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Северна Македонија ги утврдува и објавува

1984

0,019542

1.290.195,4764

1985

0,032821

768.197,1908

1986

0,066730

377.836,0557

1987

0,133917

188.273,3335

1988

0,359726

70.089,4570

1989

6,420000

3.927,2586

1990

38,54

654,2034

1991

77,85

323,8664

ИСПРАВКА
НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА
И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Во Прилог 1 во точка 15 став (1) наместо зборот
„електродистрибутивниот“ треба да стои зборот „електропреносниот“, а наместо зборовите: „Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија“ треба да
стојат зборовите: „Мрежните правила за пренос на
електрична енергија“.
УП1 бр. 12-11/20
24 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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1992

764,00

33,0013

1993

4.854,00

5,1943

1994

9.009,00

2,7986

1995

9.373,00

2,6900

1996

9.445,00

2,6695

1997

9.469,00

2,6627

1998

9.623,00

2,6201

1999

9.754,00

2,5849

2000

9.942,00

2,5360

2001

10.552,00

2,3894

2002

11.279,00

2,2354

2003

11.824,00

2,1324

2004

12.293,00

2,0510

2005

12.597,00

2,0015

2006

13.517,00

1,8653

2007

14.584,00

1,7288

2008

16.096,00

1,5664

2009

19.957,00

1,2634

2010

20.553,00

1,2267

2011

20.847,00

1,2094

2012

20.902,00

1,2062

2013

21.145,00

1,1924

2014

21.394,00

1,1785

2015

21.906,00

1,1510

2016

22.342,00

1,1285

2017

22.928,00

1,0997

2018

24.276,00

1,0386

2019

25.213,00

1,0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка
1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент
1,0664.
Бр.02 - 977/1
24 февруари 2020 година
Скопје

Директор,
Шаип Зенели, с.р.

953.
Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на РМ“бр. 98/2012;
166/2012; 15/2013; 170/2013; 43/2014; 44/2014; 97/2014;
113/2014; 160/2014, 188/2014,20/15, 61/15, 97/15,
129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16 , 27/16, 120/16,
132/16, 35/18, 220/18, 245/18, сл.весник на РСМ бр.
180/19, 275/19 и 31/20) и Соопштението на Државниот
завод за статистика за исплатена просечна бруто плата
по вработен во Република Северна Македонија број
4.1.20.16 и 4.1.20.17 од 20.02.2020 година, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување на Северна
Македонија, ја утврдува и објавува
ВИСИНАТА
НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА
ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ
ОСТВАРЕНИ ВО 2020 ГОДИНА
1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според
стручната подготовка изнесува:
- за висока стручна подготовка...…23.841,00 денари
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник.................19.892,00 денари
- за средна стручна подготовка или подготовка за
квалификуван работник........................ 18.049,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка.15.926,00 денари
-за осигуреници и лица без стручна подготовка.
15.350,00 денари
2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2019 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2020 година.
Бр.02 - 977/2
21 феврувари 2020 година
Скопје

Директор,
Шаип Зенели, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
954.
Во Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за идикациите за остварување на право
на ортопедски и други помагала, објавен во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 31 од
10 февруари 2020 година, забележана е техничка
грешка, поради што се објавува следната
ИСПРАВКА
Во членот 20, во табелата во колоната „шифра“ наместо бројот „1107“ треба да стои бројот „11070“.
Во членот 25, во табелата во колоната „шифра“ наместо бројот „1107“ треба да стои бројот „11070“.
Од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.
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