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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3235.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска
со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 13 oктoмври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТНИ
СТАНИЦИ КОРИДОР 10-HC-НАПЛАТНА СТАНИЦА СОПОТ КО НОВАЧАНИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба и инсталација на електронски систем за наплатни станици коридор 10-HC-наплатна станица Сопот КО Новачани, општина Велес.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 10270 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 44-7041/1
13 октомври 2020 година
Скопје

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

политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Северна Македонија кои дале свој придонес во унапредување на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери во
Република Северна Македонија .........
Огласен дел .........................................
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3236.
Врз основа на член 36 став (6) од Закoнот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 7 од Одлуката за формирање на Национален совет за информациски и комуникациски технологии („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.200/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПЕРАТИВНО ТЕЛО ЗА
СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА И ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
1. Со ова решение се формира Оперативно тело за
стручно-оперативна и логистичка поддршка на Националниот совет за информациски и комуникациски технологии (во натамошниот текст: Оперативното тело).
Оперативното тело е задолжено за координација на активностите во рамките на институциите, поддршка при
разгледување на материјали, давање на мислења и
стручна помош при изготвување на стратешки документи, помош при изготвување на стратегии во информатичко–комуникациска област и нивна имплементација, како и давање на мислење на техничките спецификации на тендерските документации на институциите од јавниот сектор, каде што како предмет на набавка
е ИКТ опрема и/или софтвер, чија што вредност е поголема од 20.000 евра, во денарска противвредност.
2. Оперативното тело го сочинуваат:
- Шпетим Љатифи, Министерство за информатичко
општество и администрација;
- Марјан Стоилковски, Министерство внатрешни
работи;
- Аленка Ѓеоргиева, Министерство за одбрана;
- Горан Цветкоски, Министерство за труд и социјална политика;
- Жаклина Чагоровска, Министерство за здравство;
- Даут Хајрулахи, Министерство за финансии;
- Нофка Стојанова, Министерство за правда
- Горан Стојановски, Министерство за образование
и наука;
- Јулиана Николова, Министерство за локална самоуправа;
- Мирче Нешковски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Игор Христов, Генерален секретаријат на Владата
на Република Северна Македонија;
- Стојанчо Радичевски, Генерален секретаријат на
Владата на Република Северна Македонија и
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- Јасмина Стојчева, Агенција за електронски комуникации.
3. Во работата на Оперативното тело по барање на
членовите на Оперативното тело може да се вклучат и
други претставници од истите министерства/институции.
4. Со денот на влегување во сила на ова решение,
престанува да важи Решението за формирање на Оперативно тело за стручно-оперативна и логистичка поддршка на Националниот совет за ИКТ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/18 и 149/18).
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

3239.
Врз основа на член 10 член 30 член 34 и член 411
од Законот за извршување на санкциите („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.99/2019
и 220/2019)), 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 6 октомври 2020 година донесе

Бр. 44-9398/1
Претседател на Владата
14 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3237.
Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“
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 „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 13 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ ЗАТВОР ПРИЛЕП

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За портпарол на Владата на Република Северна
Македонија се именува Душко Арсовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9541/1
13 октомври 2020 година
Скопје

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

3238.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 13 октомври
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ
1. За директор на Агенцијата за млади и спорт се
именува Наумче Мојсовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20- 9542/1
13 октомври 2020 година
Скопје

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

1. Во Решението за именување на Александар Дамески за в.д. директор на КПУ Затвор Прилеп бр.246168/1 од 19 јуни 2018 година, на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/2018), се врши измена така што во насловот и во точка 1 од решението зборовите:„КПУ Затвор Прилеп“ се заменуваат со зборовите: „Казнено
поправен дом Прилеп“.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 9589/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3240.
Врз основа на член 69 алинеја 5 од Законот за
здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11,
148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
донесе
НАРЕДБА
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА ПОЈАВА И ШИРЕЊЕ НА ШТЕТНИОТ ОРГАНИЗАМ ПЧЕНКИН КОРЕНОВ ЦРВ (DIABROTICA
VIRGIFERA VIRGIFERA LE CONTE) И МЕРКИ ЗА
НЕГОВО СУЗБИВАЊЕ
Член 1
Со оваа наредба се определува преземањето на мерки за спречување на појава и ширење на штетниот организам пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte) и мерки за негово сузбивање на територијата на Република Северна Македонија.
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Член 2
Мерките кои се преземаат заради спречување на појава и ширење на пченкиниот коренов црв (Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte) и мерките за негово сузбивање имаат за цел да се:
а) сведе на минимум фитосанитарниот ризик за појава и понатамошно ширење;
б) лоцира и одреди неговата распространетост и
дистрибуција на територијата на Република Северна
Македонија;
в) стави под контрола неговата понатамошна дистрибуција и
г) намали густина на неговата популација до ниво
кое нема да предизвика значителни економски загуби и
ќе овозможи економски одржливо производство.

вање треба да се примени Упатството за преземање на
мерки за спречување на појава и ширење на штетниот
организам пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte) и мерки за негово сузбивање, кое е
дадено во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3
Мерките за спречување на појава и ширење на
пченкиниот коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte) и мерките за негово сузбивање се преземаат
на местата на производство, каде се одгледуваат растенија од Zea mays L. (пченка).

ПРИЛОГ

Член 4
При утврдување на присуство на пченкиниот коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) во одредено подрачје, сопственикот на растенијата треба да
примени најмалку една од следниве фитосанитарни
мерки:
- примена на плодоред на местото на производство;
- примена на биолошки средства за сузбивање на
штетниот организам;
- прилагодување на роковите за сеидба на пченка,
со цел да се избегне истовремено „ртење на растенијата
и масовно изведување на ларви на штетниот организам;
- примена на хигиенски мерки преку детално чистење на земјоделската механизација од остатоци од почва и други остатоци од растително потекло;
- отстранување на сите самоникнати растенија на
пченка, особено оние кои се присутни на површина на
која се одгледуваат други култури и
- хемиски третман над растенијата со употреба на
одобрени производи за заштита на растенијата, односно примена на почвени инсектициди со сеидба (за сузбивање на ларвите во почвата) или примена на инсектициди наменети за сузбивање на имагата согласно Законот за производи за заштита на растенијата.
Примената на плодоред на местата на производство, треба да има приоритет во однос на другите фитосанитарни мерки заради високата ефикасност во сузбивање на пченкиниот коренов црв, како и заради еколошките и останатите економски погодности.
Член 5
При преземање на мерките за спречување на појава
и ширење на пченкиниот коренов црв (Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte) и мерките за негово сузби-

Член 6
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.103-155/3
14 октомври 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Arjanit Hoxha, с.р.

Упатство за преземање на мерки за спречување на
појава и ширење на штетниот организам пченкин
коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)
и мерки за негово сузбивање

1. Вовед
Во ова упатство се дадени насоки за преземање на
мерки за спречување на појава и ширење на штетниот
организам пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte) и мерки за негово сузбивање
1.1. Идентитет
Тип: Arthropoda
Класа: Insecta
Ред: Coleoptera
Фамилија: Chrysomelidae
Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte, 1868) - пченкин коренов црв
Синоними: Diabrotica filicornis (Horn 1893),
Diabrotica virgifera var. filicornis (Gillette)
Штетниот организам пченкин коренов црв
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) е олигофаг, кој
може да го комплетира животниот циклус само на растенија од фамилијата Poaceae. Утврдено е дека штетниот организам може да се прилагоди на сите климатски
услови во кои се одгледува пченката и постои ризик од
негово внесување со почва-јајца, луковици, ризоми, корени-ларви;
2. Начин на следење на штетниот организам
пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte) и земање на примероци
Се врши детален визуелен преглед на саден материјал, украсни растенија, режано цвеќе, луковици, ризоми и почвата која ја носат, делови од растенија и свежи
кочани пченка со листови. Деталниот преглед опфаќа
преглед на површината на листовите, површината на
цветовите, отстранување на листовите од кочанот
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пченка и нивен визуелен преглед, дисекција на корењата, ризомите и луковиците. За таа цел е потребна
рачна лупа (х10) и скалпер.
Сомнителниот материјал се става во пластична вреќичка, се обележува со податоците за денот на уловот,
културата, методот на преглед и извршителот и се носи
во лабораторија.
3. Работа во лабораторија
Се врши прегледување на материјалот, тријажа,
броење, конзервирање, обележување и поставување во
лабораториски збирки. За идентификација се потребни
рачна лупа и бинокуларен микроскоп, како и клуч за
идентификација.
4. Превентивни мерки
Контрола на увоз на саден материјал, режано цвеќе,
луковици, ризоми и почвата која ја носат, растителни
делови, свежи кочани пченка со листови, од земјите каде е утврдено присуство на штетниот организам пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte),
како и увозот од сите соседни земји.
5. Растенија домаќини
Имагото на штетниот организам пченкин коренов црв
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) се храни на полен
од голем број на растителни видови, но ларвите можат да
го завршат развитокот само на пченка и мал број на растенија од фамилијата Poaceae. Од културните растенија економски заначајни штети причинува само на пченка.
6. Развојни стадиуми на штетниот организам
пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte)
Јајце: овално, бело, 0,6 мм долго. Женката ги полага јајцата кон крајот на летото или почетокот на есента
во ниви засадени со пченка, во почва на длабочина од 5
до 20 сантиметри, ретко подлабоко.
Ларва: има 3 развојни степени. Целосно развиената
ларва е 15 мм долга. По боја е жолто-кафена со темно
кафена глава. Пред куклење ларвата прави кокон од
почвени честички во кои се кукли.
Кукла: Куклата е жолтеникава 3-4 мм долга со јасно видливи нозе, крила и антени.
Адулт: Имагото е тврдокрилец со должина 5-7 мм.
Штетникот има темно кафена глава, жолт пронотум и
жолт абдомен. Нозете можат да бидат жолти или
темни, елитрите се жолтеникави со три јасно изразени
темни ленти. Мажјаците се помали од женките, имаат
подолги антени и се потемни.
7. Биологија на штетниот организам пченкин
коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)
Штетниот организам пченкин коренов црв
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) потекнува од Северна Америка, тој е континентален вид кој има една
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генерација годишно. Женката полага 300 до 500 јајца
во почвата на длабина од 5 до 20 сантиметри. Јајцата
ги полага во ниви со пченка или во нивна близина. Полагањето на јајцата обично почнува кон крајот на Август или почеток на септември и трае 4 до 5 недели.
Пченкиниот коренов црв презимува во фаза на јајце и
може да издржи мошне ниски температури. Мал дел од
јајцата може да ја поминат и наредната година во мирување и да се испилат во втората пролет по полагањето. Ларвите почнуваат да се пилат во почетокот на
мај, а зависно од температурите се испилуваат се до
почетокот на јуни. Ново испилените ларви се хранат на
младите коренови влакненеца. Ларвите од 2 и 3 степен
се вбушуваат во подебелите коренчиња, ги минираат и
можат да стигнат до кореновиот врат. Ларвите го завршуваа развитокот за 3 до 4 недели. Пред да се закукли
ларвата прави кокон од земја и во него се кукли. Стадиумот на кукла трае околу 7 дена. Новоиспиленото
имаго излегува од почвата и почнува да се дохранува
со полен, со свилата од младите кочани пченка и со полен од различни растенија. Околу две недели по испилувањето женките почнуваат да полагаат јајца во почвата во нивите со пченка или во нивна близина.
8. Штети од пченкин коренов црв (Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte)
Ларвата од пченкин коренов црв (Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte) причинува штети на коренот на пченката. При посилен напад растението почнува да покажува знаци на недостаток на хранливи материи и вода, останува мало, формира мали, или воопшто
не формира клипови. При појак ветер растенијата се
навалуваат и паѓаат на земја оштетувајки ги и околните
растенија. Имагата преферираат да се хранат со свилата од клипот на пченката со што го нарушуваат оплодувањето и при посилен напад клиповите содржат мал
број на зрна. Доколку цветањето на пченката сеуште не
е почнато имагата ги оштетуваат младите листови или
се хранат на цветовите на околните растенија. Зависно
од силината на нападот и временските услови штетите
често изнесуваат од 30 до 90%.
9. Мерки на контрола
Основна мерка за контрола на пченкин коренов црв
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) е плодоредот.
Овој штетник претставува закана за производството
единствено ако пченката се одгледува во монокултура
или доколку повеќе од 80% од површините во конкретната локација се садат со пченка секоја година. Доколку пченката се одгледува во трогодишен плодоред и
доколку помалку од 50% од површините се засадени со
пченка овој штетник не го достига прагот на штетност.
Во услови на монокултура третманот на почвата со инсектициди, најчесто гранулирани, станува неопходност. Искуствата од Америка укажуваат дека овој
штетник брзо стекнува резистентност на пестициди.
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Овој штетник е за прв пат детектиран во Европа во
1990 година и тука нема ефикасни природни непријатели. Мошне добри резултати се добиени со користење
на
ентомопатогената
нематода
Heterorhabditis
bacteriophora. Нешто послаби но сепак задоволителни
разултати се добиени со ентомопатогените габи
Beauveria basiana и Metharizium anisopliae.
10. Детекција и идентификација
Детекција на ниски популации од пченкин коренов
црв (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) најлесно се
постигнува со употреба на феромонски мамци, а во недостаток на феромони задоволителни резултати даваат
и жолтите ловни мамци. Идентификацијата се врши
согласно ЕРРО документот РМ 7/36 (2) Diabrotica
virgifera virgifera и PM 9/004 (1) Diabrotica virgifera
virgifera процедура за официјална контрола. Најсоодветен период за спроведување на овие активности е помеѓу јуни и септември во текот на годината.
11. Начини на пренесување и ширење на штетниот организам пченкин коренов црв (Diabrotica
virgifera virgifera Le Conte)
Штетниот организам пченкин коренов црв
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) може да се пренесува во фаза на јајце во почва, во фаза на ларва во
луковици, ризоми и корења на растенија од фам.
Poaceae и како имаго на режано цвеќе, листови и свежи
клипови од пченка. Има укажувања дека имагото се
пренесува на поголеми далечини во пукнатини или во
товарниот простор на товарни и патнички возила. Во
Европа најголем дел од ширењето на штетниот организам е по пат на природна миграција (40-100 км годишно).
12. Фитосанитарни мерки
Фитосанитарен мониторинг на растенијата домаќини при увоз, поставување на феромонски и обоени
лепливи мамци на посевите близу до граничните премини и во главните производни реони. При нивниот
избор и распоред, треба да се земат во предвид локалните географски, еколошки и други карактеристики на
подрачјето.
13. Хемиски мерки
Хемиски мерки за сузбивање на штетниот организам пченкин коренов црв (Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte) се спроведуваaт со примена на инсектициди
кои ги содржат следниве активни материи во својот
состав:
- Cypermethryn 50 g/L;
- Zeta-cypermethrin 0,8%;
- Deltamethrin 25 g/L ((S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2Dimethylcyclopropanecarboxylate) и
- Tefluthrin 5 g/kg.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
3241.
Врз основа на член 75 став (4) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), министерот за
образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДИПЛОМИТЕ
И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на дипломите и начинот на нивното издавање
на учениците кои постигнуваат натпросечни резултати
во одредени наставни предмети или воннаставни активности и на учениците кои се првенци на генерацијата.
Член 2
Дипломата за постигнат успех (освоено прво, второ
или трето место) на училиштен натпревар организиран
во самото училиште или за постигнати натпросечни резултати по одредени наставни предмети, се издава на
образец со димензии 29,7 см Х 21 см, кој е даден во
Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.
Оригиналот од дипломата се издава на ученикот/ученичката, а издавањето се заведува во деловодната книга на училиштето.
Член 3
Дипломата за првенец на генерацијата се издава на
образец со димензии 29,7 см Х 21 см, кој е даден во
Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.
Оригиналот од дипломата за првенец на генерацијата се издава на ученикот/ученичката, а издавањето се
заведува во деловодната книга на училиштето.
Член 4
Доделувањето на дипломите за првенец на генерацијата
се врши на пригоден начин пред сите ученици и наставници во училиштето, на крајот од последната учебната година
по завршувањето на основното образование.
Дипломите за првенец на генерацијата се врачуваат
на учениците од страна на директорот на училиштето.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-11034/1
9 октомври 2020 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Мила Царовска, с.р.
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3242.
Врз основа на член 151 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), министерот за образование и наука, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ
НА СВИДЕТЕЛСТВО СТЕКНАТО ВО СТРАНСТВО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за признавање на свидетелство стекнато во странство.
Член 2
Образецот од член 1 од овој правилник, се печати на хартија со бела боја во А-4 формат и е даден во Прилог бр.1 и Прилог бр.2, кои се составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на барањето за нострификација и признавање на свидетелство за основно образование стекнато во странство и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/26).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-11216/1
14 октомври 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3243.
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, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА 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, 152/17 и
142/18), во прилогот 1, по сметката 740519, се додаваат
сметките:
„74052 централна банка
740520 До еден месец
740521 Од еден до три месеци
740522 Од три месеци до една година
740523 Од една до две години
740524 Од две до пет години
740525 Над пет години
740526 Достасани
740527 Репо
740528 Преку ноќ
740529 Акумулирана амортизација“.
2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/ХIV-1/2020
на Народната банка на
13 октомври 2020 година
Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
3244.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 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 27 ѓ став 4 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија" бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10,
35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15,
193/17, 7/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија" 31/2020), Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија донесе
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ОДЛУКА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ
ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МИКРОПЛАЌАЊА И ДИНАМИКАТА НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишуваат формата и содржината на извештаите за извршените микроплаќања
од страна на посредниците при микроплаќање и динамиката на нивното доставување до Народната банка на
Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст: Народната банка).
2. Посредникот при микроплаќање е должен да води единствена евиденција за секоја извршена трансакција на микроплаќања на правно или физичко лице, на
дневна основа.
3. Посредникот при микроплаќање е должен дневната евиденција за извршените микроплаќања да ја води преку пополнување на Извештај за водење на дневните трансакции на микроплаќањата (Образец МИПЛ
1- прилог број 1) којшто е составен дел на оваа Одлука.
Извештајот МИПЛ 1 задолжително ги има следниве податоци:
1) во колоната бр. 1 - „ Корисник“, „Корисник“, се
внесува унифицирана ознака со која посредникот при
микроплаќање еднозначно го определува корисникот
на услугата за микроплаќање кој во свое име и за своја
сметка има склучено договор за микроплаќање со него.
Доколку правното лице има склучено договор/и за
микроплаќање во име на повеќе физички лица, под корисник за микроплаќање се подразбира секое физичко
лице кое поединечно е опфатено со договорот склучен со посредникот при микроплаќање
2) во колоната бр. 2 - „број на договор“, се внесува
бројот на секој поединечен договор за корисник кој
има склучено договор за микроплаќање со посредник
при микроплаќање;
3) во колоната бр. 3 - „износ на поединечна трансакција“ се внесува износот на секоја поединечна трансакција;
4) во колоната бр. 4 - „вкупен износ на трансакции
во текот на циклусот на пресметка“ се внесува вкупниот кумулативен износ на трансакции на микроплаќања
извршени од првиот ден на тековниот циклус на
пресметка заклучно со тековната трансакција од колоната бр.3;
4. Посредникот при микроплаќање е должен да ја
води евиденцијата за извршените трансакции на микроплаќања во еден циклус на пресметка преку пополнување на Извештај за водење на трансакции на ниво
на циклус на пресметка на микроплаќања (Образец
МИПЛ 2 – прилог 2) којшто е составен дел на оваа Одлука.
Извештајот МИПЛ 2 задолжително ги има следниве податоци:
1) во колоната бр. 1 - „Корисник“, се внесува унифицирана ознака со која посредникот при микроплаќање еднозначно го определува корисникот на услугата
за микроплаќање кој во свое име и за своја сметка има
склучено договор за микроплаќање со него.

Стр. 12 - Бр. 250

Доколку правното лице има склучено договор/и за
микроплаќање во име на повеќе физички лица, под корисник за микроплаќање се подразбира секое физичко
лице кое поединечно е опфатено со договорот склучен со посредникот при микроплаќање;
2) во колоната бр. 2 - „број на договор“,се внесува
бројот на секој поединечен договор за корисник кој
има склучено договор за микроплаќање со посредник
при микроплаќање;
3) во колоната бр. 3 - „износ на поединечна трансакција“ се внесува износот на секоја поединечна трансакција;
5. Посредникот при микроплаќање е должен до Народната банка да доставува извештаи за извршените
трансакции на микроплаќања на ниво на циклус на
пресметка, во рок од 8 (осум) работни дена по истекот
на циклусот на пресметка, за којшто се доставуваат податоците.
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6. Извештаите се доставуваат до Народната банка,
во електронска форма, преку соодветно апликативно
решение.
7. Првиот извештај посредникот при микроплаќање
е должен да го достави до Народната банка најдоцна
до 15 декември 2020 година, за последниот циклус на
пресметка кој претходел на овој датум.
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/ХIV-2/2020
13 октомври 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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3245.
Врз основа на член 68 став 1 и 2, а во врска со член
74 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), Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРИСТАПОТ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
ИНФОРМАЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИШТО
НЕ СЕ ЈАВНИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се уредуваат пристапот, обелоденувањето и публикувањето на информациите коишто
се создадени во Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната
банка) коишто не се јавни, а имаат карактер на класифицирани информации, информации коишто се „професионална тајна“ и информации „за интерна употреба“ од страна на надворешен корисник.
2. Одделни изрази употребени во оваа одлука го
имаат следново значење:
- „Информација“ е сознание коешто може да биде
пренесено во која било форма.
- „Пристап до информации“ опфаќа активности коишто се извршуваат врз информациите вклучително и:
собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, увид, употреба, пренесување или уништување, по електронски пат или на друг начин.
- „Надворешен корисник“ е правно или физичко лице кое не е член на Советот на Народната банка или
вработен во Народната банка, на кое Народната банка
му доставува информации коишто се создадени во рамките на извршувањето на нејзините цели и задачи согласно со закон и/или коишто лицето ги добило на каков било начин, а коишто се класифицирани информации или информации коишто се „професионална тајна“
или информации „за интерна употреба“ .
- „Класифицирана информација“ на Народната банка (во натамошниот текст: класифицирана информација) е информација којашто е создадена од Народната
банка согласно со 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 Законот за класифицирани информации
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 275/19) и којашто се заштитува од неовластен пристап или употреба согласно со Законот и подзаконските
акти за класифицирани информации.
- „Професионална тајна“ е информација којашто не
е класифицирана информација, не е јавна информација,
а е создадена во Народната банка и нејзиното оддавање
може да има влијание врз работењето и интересите на
Народната банка и да повреди друг правно заштитен
интерес.
- Информација „за интерна употреба“ е информација којашто не е класифицирана информација, не е професионална тајна и не е јавна, а којашто е создадена во
Народната банка и се користи во рамките на интерното
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работење во Народната банка и нејзиното оддавање
може да има влијание врз работењето и интересите на
Народната банка.
II. ПРИСТАП ДО И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА
ИНФОРМАЦИИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА КОИШТО НЕ СЕ ЈАВНИ
3. При доставување класифицирани информации
или информации коишто се „професионална тајна“ или
информации „за интерна употреба“ до надворешен корисник, Народната банка дава пристап до информациите во смисла на точка 2 алинеја 2 од оваа одлука, само
и исклучиво на надворешниот корисник до кој се доставени.
4. Надворешниот корисник на кој Народната банка
му доставува класифицирани информации или информации коишто се „професионална тајна“ или информации „за интерна употреба“, не смее да ги обелодени, да
ги публикува, да ги употреби за лична корист, да ги открие преку пренесување, објавување или на друг начин
да овозможи неовластен пристап.
5. Овозможување неовластен пристап од страна на
надворешен корисник опфаќа обелоденување, публикување, употреба за лична корист од страна на надворешниот корисник, откривање преку пренесување, објавување или овозможување достапност на друг начин
на класифицираните информации или информациите
кои претставуваат „професионална тајна“ и информациите „за интерна употреба“ создадени од Народната
банка.
Информациите од став 1 на оваа точка, по исклучок, можат да бидат обелоденети во случај кога:
- за тоа е добиена согласност од Народната банка
или
- обелоденувањето е обврска којашто произлегува
од закон, или ако за тоа постои судски налог.
6. Надворешниот корисник е должен да примени
мерки за заштита од неовластен пристап на класифицираните информации или информациите коишто претставуваат „професионална тајна“ или информациите
„за интерна употреба“ на Народната банка.
7. Овозможувањето неовластениот пристап се смета за нарушување на работењето, интересите на Народната банка, заштитениот јавен интерес утврден со Законот за Народната банка и/или на друг правно заштитен
интерес.
Лицата кои овозможиле неовластен пристап, согласно со ставот 1 од оваа точка, ќе носат одговорност
согласно со важечките законски прописи.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О. бр. 02-15/ХIV-3/2020
13 октомври 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3246.
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, 214/19,
114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика
и водни услуги на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 19 октомври 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија
ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за
вршење на енергетската дејност трговија со електрична
енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија 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. 12-171/20
19 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.
Прилог:

Л ИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија ДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, Скопје-Центар, Република Северна
Македонија
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 19 октомври
2020 година
4. Датум на важење на лиценцата: 19 октомври
2030 година
5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕТРГ-445-2020
6. Единствен матичен број: 7391692
7. Единствен даночен број: 4080019585792
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како трговија со електрична енергија во смисла на
оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и
продажба во странство.
9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.
10. Општи обврски за носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен:
- на операторот на електропреносниот систем и
операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на
електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купoпродажба на електрична
енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност
со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,
- во случаите кога врши прекугранични трансакции
на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е
должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*,
- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,
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- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот
систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,
при што во фактурата за потрошувачите директно
приклучени на електропреносниот систем го вклучува
и надоместокот на електрична енергија од обновливи
извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот
на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- доставува известувања за сите околности, настани
и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во
согласност со Правилникот за лиценци.

12. 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.

11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика 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.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

13. 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 ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.
____________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të
Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/18) dhe ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 13 të
Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe
114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 19 tetor 2020 mori:
VENDIM
PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË
VEPRIMTARISË ENERGJETIKE, TREGTI ME
ENERGJI ELEKTRIKE
1. Shoqërisë së Tregtisë me Energji Elektrike DISAM
NM SHPKNJP, i lëshohet licenca e kryerjes së
veprimtarisë energjetike, tregti me energji elektrike.
2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, tregti
me energji elektrike, është dhënë në shtojcëqë është pjesë
përbërëse e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe botohet
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së
Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-171/20
19 tetor 2020
Shkup

Shtojcë:
LICENCË
E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
TREGTI ME ENERGJI ELEKTRIKE
1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:
Shoqëria e Tregtisë me Energji Elektrike DISAM NM
SHPKNJP Shkup, me seli në rr. “Brigada e 8-të sulmuese”
nr. 43/ 3, Shkup - Qendër, Republika e Maqedonisë së
Veriut
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2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet
licenca: Tregti me energji elektrike
3. Data e lëshimit të licencës: 19 tetor 2020
4. Data e përfundimit të licencës: 19 tetor 2030
5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: ЕЕ-ТРГ445-2020
6. Numri amzë: 7391692
7. Numri tatimor: 4080019585792
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do
të kryhet
Si tregti me energji elektrike, sipas kësaj licence,
konsiderohet blerja e energjisë elektrike në Republikën e
Maqedonisë së Veriut apo jashtë vendit, me qëllim të
shitjes te tregtarët e tjerë, furnizuesit e tjerë, operatori i
sistemit elektrotransmetues, operatori i sistemit të
shpërndarjes së energjisë elektrike, konsumatorët e
energjisë elektrike, të cilët i plotësojnë kushtet për
pjesëmarrje të pavarur në tregun e energjisë elektrike, si
dhe shitjen jashtë vendit.
9. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria
Bartësi i licencës, veprimtarinë energjetike, tregti me
energji elektrike, do ta kryejë në të gjithë territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.
10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës
Bartësi i licencës është i detyruar:
- operatorit të sistemit të elektrotransmetimit dhe
operatorit të tregut të energjisë elektrike, t'ju dërgojë
informata, në kohë, për sasitë e energjisë elektrike dhe
oraret kohore përkatëse nga të gjitha kontratat e shitblerjes
së energjisë elektrike, si dhe kontratat e transkacioneve
përtejkufitare nëpërmjet rrjetit të elektrotransmetimit, në
përputhje me rregullat e tregut të energjisë elektrike dhe
rregullat për shpërndarje të kapaciteteve përtejkufitare
transmetuese,
- në rastet kur kryhen transakcione përtejkufitare të
energjisë elektrike, për energjinë elektrike për të cilën ka
marrë detyrë që ta dorëzojë te konsumatorët e tij, duhet të
marrë me qira kapacitet të mjaftueshëm përtejkufitar
elektrotransmetues dhe/ose të shpërndarjes së energjisë
elektrike në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe
rregullat dhe dispozitat e miratuara sipas Ligjit të
Energjetikës*.
- të sigurojë besueshmërinë e të dhënave dhe të sasive
të energjisë elektrike të dorëzuar deri te konsumatorët,
- në bazë të matjeve të energjisë elektrike të shpenzuar,
të kryera nga operatori i sistemit përkatës, konsumatorëve
të tij t'u faturojë për energjinë elektrike të dërguar sipas
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çmimit të dakorduar, me çka fatura për konsumatorët e
lidhur drejtpërdrejt në sistemin elektrotransmetues përfshin
edhe kompensimin e energisë elektrike nga burimet e
rinovueshme të energjisë së prodhuar nga prodhuesit, të
cilët përdorin tarifë preferenciale. Nëse bartësi i licencës ka
lidhur kontratë me operatorin e sistemit të shpërndarjes së
energjisë elektrike, në faturën e energjisë elektrike të
dorëzuar e përfshin edhe kompensimin për përdorimin e
sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike,
- të sigurojë dërgesë të papenguar dhe të vazhdueshme
të energjisë elektrike në përputhje me kontratat për
shitblerje të energjisë elektrike,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me
Rregulloren për Mënyrën dhe Procedurën e Ndjekjes së
Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën
veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për
veprimtari të tjera që i kryen,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe
ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në
kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e
përgjithshme të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë,
tregti me energji elektrike, mbrojtjes së konkurrencës,
mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor,
jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë, me kërkesë të
Komisionit
Rregullator
të
Energjetikës,
në
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së
veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca,
në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.
11. Detyrimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës
Financiare dhe Afariste
Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni
Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të
vitit aktual, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë
edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të
kaluar.
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të
dërgohet edhe në formë elektronike.
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:
1. sasinë e prokuruar dhe të shitur të energjisë elektrike
gjatë vitit,
2. llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
3. ekipim kadrovik, trajnim dhe përsosje profesionale të
të punësuarve,
4. sigurim i kushteve për kryerje të sigurtë, të
vazhdueshme dhe cilësore të veprimtarisë.
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12. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja,
pezullimi dhe marrja e licencës
Ndryshimi,
vazhdimi,
transmetimi,
ndërprerja,
pezullimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe
Rregullores së Licencave.
13. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve
nga ana e bartësit të licencës
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet sipas
kësaj licence, Komisioni Rregullator i Energjetikës do të
marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe
Rregulloren e Licencave.
___________
3247.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен
весник на Република Северна Македонија” бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на
19.10.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

59,00 (денари/литар)

-

61,00 (денари/литар)

-

50,50 (денари/литар)

-

50,50 (денари/литар)
26,754 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на

Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во
земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

18,971 (денари/литар)

-

20,639 (денари/литар)

-

18,284 (денари/литар)

-

18,201 (денари/литар)
19,283 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,617 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,644 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,312 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,385 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)
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- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС
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-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

23,692 (денари/литар)
23,692 (денари/литар)
18,121 (денари/литар)
-

18,121 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
20.10.2020 година и истата ќе се објави во “Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-2125/1
19 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 24, paragrafi 1, pika 1, nënpika 16 dhe
nenit 149 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe
nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20
dhe 133/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 19.10.2020, mori
VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË
NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË
TRANSPORTIT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
janë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

59,00 (denarë/litër)

-

61,00 (denarë/litër)

-

50,50 (denarë/litër)

-

50,50 (denarë/litër)
26,754 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit,
mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve
të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit
se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të
këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit
të mazutit M-1 SU, vlejnë për franko stacionet e pompimit,
ndërkaq çmimi i mazutit M-1 SU vlen për deponime franko
të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të lëndëve
djegëse të transportit brenda vendit.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës
së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.
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Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën
prej:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

18,971 (denarë/litër)

-

20,639 (denarë/litër)

-

18,284 (denarë/litër)
18,201 (denarë/litër)
19,283 (denarë/kilogram)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe
të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin
24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të
derivateve të naftës:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)
0,740 (denarë/kilogram)

Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i shpenzimeve të punës nëpërmjet depos
dhe marzhës tregtare, që për eurosuper BS-95 është 5,617
denarë/litër, për eurosuper BS-98 është 5,644 denarë/litër,
për eurodizel BS (D-E V) është 5,312 denarë/litër, për
ekstra të lehtë 1 (EL-1) është 5,385 denarë/litër, ndërkaq
për mazut M-1 SU kompensimi është 2,500
denarë/kilogram.

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e
akcizave, kanë këtë vlerë:

Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara
sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të mazutit M1 SU, përfshijnë edhe kompensimin për shpenzimet e
transportit, nga depoja deri te pompat e benzinës, në vlerë
prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.
Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë
edhe kompensimi për financimin e aktiviteteve të fushës së
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi 2, nënpika 2
të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e
përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
Naftë
motori
–
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

0,080 (denarë/litër)

-

0,080 (denarë/litër)

-

0,030 (denarë/litër)

-

0,040 (denarë/litër)
0,050 (denarë/kilogram)

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

23,692 (denarë/litër)

-

23,692 (denarë/litër)

-

18,121 (denarë/litër)

-

18,121 (denarë/litër)
0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi ditën e marrjes së tij, ndërkaq
do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 20.10.2020
dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nr. 02-2125/1
19.10.2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА
И СПАСУВАЊЕ
3248.
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и
,,Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 152/19), директорот на Дирекцијата за заштита и
спасување, донесе

Стр. 20 - Бр. 250

19 октомври 2020

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ
И ИЗГЛЕДОТ НА УНИФОРМАТА, ВИДОТ НА ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И
ИСПИТУВАЊЕ НА НЕЈЗИНАТА ИСПРАВНОСТ
Член 1
Во Правилникот за видот и изгледот на униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 166/19),
во член 10 во точката 4.Чизми за шумски пожари и технички интервенции, во последната реченица зборовите
„МКC EH 15090 HI3+CI+SRC+F2A+R“ се заменуваат
со зборовите „МКC EH 15090 HI3+CI+SRC+F2A“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-2372/1
14 октомври 2020 година
Скопје

Дирекција за заштита
и спасување
Директор,
Аднан Џафероски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „22 НОЕМВРИ“
3249.
Врз основа на членовите 1, 4-б, 12 став (1), 16 и 17
став (3) од Законот за државните награди („Службен
весник на Република Македонија“ број 52/2006,
54/2007, 74/12 и 99/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ број 98/19), Одборот за доделување на државната награда „22 Ноември“ на седницата
одржана на 17 септември 2020 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА
,,22 НОЕМВРИ“ ВО 2020 ГОДИНА ЗА ПРИЗНАНИЕ НА ЛУЃЕ ОД ПОЛИТИЧКИОТ, КУЛТУРНИОТ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ДАЛЕ
СВОЈ ПРИДОНЕС ВО УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУЧОВЕЧКИОТ СОЖИВОТ И МЕЃУСЕБНОТО
РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. За остварувања во областа на политичкиот, културниот и општествениот живот во Република Северна
Македонија кои дале свој придонес во унапредување
на меѓучовечкиот соживот и меѓусебното разбирање
меѓу припадниците на различните заедници, култури и
вери во Република Северна Македонија, наградата им
се доделува на:
- проф. д-р Џеват Лоши, албанолог и
- акад.Али Алиу,книжевен критичар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-3614/2
16 октомври 2020 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk

Одбор за доделување на
Државната
награда „22 Ноември“
Претседател,
проф.д-р Гзиме Старова, с.р.

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

