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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
4194.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2013, 18/2014, 44/2014, 129/2015,
152/2015, 39/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019) и член 36
став 6 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 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 декември 2020 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста вршител на должноста директор
на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија се разрешува Горјан Тозија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 – 12323/1
15 декември 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
4195.
Врз основа на член 35 став (5) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), министерот за образование
и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИИТЕ И
НИВНИОТ БРОЈ, ПРОЦЕНУВАЊЕТО НА ПРИСТИГНАТИТЕ АПЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
ЗВАЊЕТО НАСТАВНИК-МЕНТОР И НАСТАВНИК-СОВЕТНИК, БОДИРАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, РАНГ ЛИСТАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
РАБОТЕЊЕТО НА КОМИСИИТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на пристигнатите
апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето наставник-ментор и наставник-советник, бодирањето на кандидатите, ранг листата, како и
начинот на работењето на комисиите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.187/20), во
член 2 во ставот 1 зборот „јуни“ се заменува со зборот
„јануари“.

Член 2
Во член 5 во ставот (1) зборовите „најдоцна до 1
октомври“ се заменуваат со зборовите „по завршување
на повикот, а најдоцна до 10 февруари“.
Во ставовите (2) и (3) зборот „наредната“ се заменува со зборот „тековната“.
Член 3
Во членот 15 зборовите „1 јуни 2021 година“ се заменуваат со зборовите „1 јануари 2021 година“ .
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-14762/1
22 декември 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4196.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија ("Службен
весник на Република Македонија" бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.202/2019 и 256/2020) на седницата одржана на 9 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 62-а став 5 алинеја 4 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008, 53/2011, 123/2012, 70/2013,
164/2013, 138/2014, 192/2015, 39/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019 и
161/2019).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Северна Македонија
по повод поднесената иницијатива на Ванчо Велинов
од Скопје, со Решение У. број 123/2019 од 14 октомври
2020 година поведе постапка за оценка на уставноста
на одредбата од Законот означена во точката 1 од оваа
одлука, затоа што основано се постави прашањето за
согласноста на оспорената одредба од Законот со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека со Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.161/2019) е предвиден членот 35 со кој во целост
бил изменет член 62-а од Законот за возила.
Оспорениот член 62-а став 5 алинеја 4 од Законот
предвидува:
„(5) Кон барањето од ставот (2) на овој член правното лице до Министерството за внатрешни работи ги
доставува следниве докази:
--алинеја 4 – објектот за технички преглед на возила
од членот 64 од овој закон да не бил користен од правно лице на кое му било одземено овластувањето за
вршење на технички преглед на возила во последните
три години, сметано од денот на доставување на барањето од ставот 2 на овој член“.
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5. Согласно член 110 алинеја 1 од Уставот, Уставниот суд на Република Северна Македонија одлучува
за согласноста на законите со Уставот.
Според член 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уставот, владеењето на правото и правната заштита на сопственоста се темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија.
Со член 30 став 1 од Уставот се гарантира правото
на сопственост и правото на наследување, а според
став 3 на овој член, никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.
Според член 51 од Уставот, во Република Северна
Македонија законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.
Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според членот 8 од Законот за сопственост и други
стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/2010) сопственикот има право својата ствар да ја држи, целосно
да ја користи и да располага со неа по своја волја, доколку тоа не е спротивно на закон или на некое право
на друго лице. Секој е должен да се воздржува од повреди на правото на сопственост на друго лице.
Законот за возила („Службен весник на Република
Македонија бр.140/2008, 53/2011, 123/2012, 70/2013,
164/2013, 138/2014, 192/2015, 39/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019 и
161/2019), во членот 1 утврдил дека предмет на уредување со овој закон е утврдување на условите за пуштање на пазар и почеток на користење на возилата, регистрацијата и техничката исправност на возилата, условите за извршување на работи на техничките служби,
правните лица за технички преглед и правните лица за
регистрација и регистарот на податоци за возилата.
Во делот од Законот, кој е насловен како „Правно
лице за технички преглед“, со одредбите од членовите
62-67, уредени се прашањата коишто се однесуваат за
овластувањата на Министерството за економија и на
Министерството за внатрешни работи, работи на правното лице за технички преглед, услови за добивање на
овластување за технички преглед, овластување и одземање на овластување, полагање на испит за извршување на работите на технички преглед и обновување на
знаењето и прописи на министерот за областа на технички преглед.
Со членот 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за возила („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161 од 5 август 2019 година) членот 62-а од Законот за возила е изменет. Овој
член од Законот се однесува на „Овластување на Министерството за внатрешни работи“ и има 16 става со
кои се уредуваат начинот и условите на правните лица
за да вршат работи на технички преглед на возила.
Според ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член од Законот,
тие треба да бидат овластени со решение од Министерството за внатрешни работи кое се донесува на барање
на правното лице што го поднесува во форма, содржина и документација пропишани од министерот за внатрешни работи и трошоците за справување на постапката по барањето се на товар на правното лице кое
поднело барање за вршење на технички преглед.
Со ставот 5 од членот 62-а од Законот, се наведени
докази кои правното лице кое го поднело предметното
барање, требало да ги достави до Министерството за
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внатрешни работи, при што со оспорената алинеја 4 е
утврдено дека треба да се достави доказ дека објектот
за технички преглед на возила од членот 64 од овој закон да не бил користен од правно лице на кое му било
одземено овластувањето за вршење на технички преглед на возила во последните три години, сметано од денот на доставување на барањето од ставот 2 на овој
член.
Членот 64 од Законот за возилата, предвидува дека
за добивање на овластување од членот 63 од овој закон, правното лице, поодделно за секоја станица за технички преглед треба да ги исполнува условите кои се
однесуваат на: објект со намена - станица за технички
преглед на возила, соодветен стручен кадар, раководител и најмалку двајца стручни работници вработени на
определено или неопределено време со полно работно
време, потребна опрема, уреди и простории и осигурување од професионална одговорност. Овластувањето
се издава поодделно за секоја станица за технички
преглед на возила.
Значи, од оспорената одредба на член 62-а став 5
алинеја 4 од Законот за возила, неспорно произлегува
дека објектот за технички преглед на возила не може
да се користи за намена вршење на технички преглед
на возила доколку претходно било во користење од
правно лице на кое му било одземено овластувањето за
вршење на технички преглед на возила во последните
три години. Ограничувањето за идно користење на објект кој бил опремен и веќе користен за вршење на одредена конкретна намена-технички преглед на возила и
тоа ограничување да се однесува за во иднина насочено кон субјектот кој аплицира за добивање на овластување за вршење на работа-технички преглед на возила,
нема оправдана основа и корелација која би се поврзала со делување на поранешен субјект кому му било одземено овластување за вршење на технички преглед на
возила во последните три години. Ваквото нормирање,
во кое е содржана забраната за правно лице кое е барател за добивање на овластување, да доставува доказ
кон барањето до надлежното министерство дека работата ќе ја врши во објект опремен согласно закон, за
вршење на технички преглед на возила, заради субјективните причини кои се во врска со поранешно одземање на овластување на правно лице, го повредува суштински користењето и располагањето на имотот како
елементи на правото на сопственост, како основно уставно право определено со членот 30 од Уставот, во корелација со владеењето на правото и правната сигурност која произлегува од владеењето на правото, утврдено во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како темелна вредност на уставниот поредок на Републиката.
Од овие причини, Судот утврди дека оспорената
одредба од член 62-а став 5 алинеја 4 од Законот за возилата, не е во согласност со Уставот.
6. Поради изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Никола Ивановски, Јован
Јосифовски, д-р Осман Кадриу, Добрила Кацарска, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У. бр. 123/2019
9 декември 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија
Сали Мурати, с.р.
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4197.
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), член 18 став 5, член 71 став
8 и член 72 став 3 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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА И ЗА
ЛИМИТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА
1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани
лица и за лимитите на изложеноста („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.198/20) во точката 18, ставот 2 се менува и гласи:
„Во утврдувањето и следењето на лимитот на изложеноста кон член на надзорен одбор во банката (3% од
сопствените средства на банката) не се вклучува изложеноста на банката кон акционерот којшто го назначил
тоа лице со посебни права и одговорности за негов
претставник во надзорниот одбор на банката. Вкупниот износ на изложеноста кон членот на надзорниот одбор во банката и на изложеноста кон акционерот којшто го назначил за негов претставник не смее да го
надмине лимитот на изложеноста за акционер на банка
пропишан во Законот за банките (10% или 25% од сопствените средства на банката).“
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О бр. 02-15/XVII-1/2020
на Народната банка на
17 декември 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.
__________
4198.
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 23 став 2 од Законот
за девизното работење („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08,
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на
Народната банка на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО
НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 42/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19,
181/19 и 167/20), во точката 5 став 2, алинејата 5 се менува и гласи:
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„- за наплата на побарувања врз основа на одлука
донесена од надлежен орган во странство или вонсудска спогодба склучена во странство.“
2. Во точката 7, потточката 7.5 се менува и гласи:
„7.5 За наплата на побарувањата врз основа на одлука донесена од надлежен орган во странство или врз
основа на вонсудска спогодба склучена во странство,
до висината на износот наведен во одлуката, односно
спогодбата.“
3. Во точката 10, потточката 10.5 се менува и гласи:
„10.5 За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка за наплата на побарувања врз
основа на одлука донесена од надлежен орган во странство или врз основа на вонсудска спогодба склучена во
странство:
- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица. Изводот
од трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица треба да биде издаден од надлежен орган и да не е
постар од 3 (три) месеци и
- примерок од одлуката донесена од надлежен орган во странство или примерок од вонсудската спогодба склучена во странство.“
4. 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/XVII-2/2020
на Народната банка на
17 декември 2020 година Република Северна Македонија,
Скопје
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
4199.
Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 12.12.2020 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Непроштено-вонград, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Непроштено-вонград,престануваат да
важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Непроштено-вонград.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 0917-15903/1
16 декември 2020 година
Скопје

Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.
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4200.
Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар
на недвижности (,,Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015
153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 12.12.2020 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Непроштено, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Непроштено, престануваат да важат
аналогните катастарски планови за катастарската општина Непроштено.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 0917-15904/1
16 декември 2020 година
Скопје

Директор,
м-р Борис Тунџев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
4201.
Врз основа на член 24 став1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 32 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2015, 19/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019),
а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви
(„Сл. весник на РМ“ 161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2021 година во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметана по среден курс на
Народна банка на Република Северна Македонија на
денот на фактурирањето.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2021 година.
III
Оваа Одлука е конечна.

Обр аз ло ж е н ие
Врз основа на член 24 став1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 32 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2105, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и
153/2019) , а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на
броеви („Сл. весник на РМ“ 161/2014), вредноста на
бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви се утврдува со Одлука донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски
комуникации за 2021 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2021 година, во рок од 10
дена од денот на усвојување на Годишната програма за
работа и е изразена во Евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна Банка на
Република Северна Македонија на денот на фактурирањето.
Годишната Програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2021 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2021 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 10.12.2020 како што е предвидено
во член 11 од Законот за електронски комуникации
(„Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2105, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и
153/2019).
Финансискиот план за 2021 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2021 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2021 година.
Според усвоената Годишна програма односно финансискиот план за 2021 година вкупните планирани
приходи по основ на користење на доделени броеви
и/или серии на броеви изнесува 52.250.000 денари.
Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренија за користење на броеви и/или серии на броеви кои се планирани да се фактурираат во
2021 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за
користење на доделени броеви и/или серии на броеви.
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
став1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на
РМ“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018,
21/2018, 98/2019 и 153/2019) а во врска со член 2 параграф 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви
и/или серии на броеви („Сл. весник на РМ“ 161/2014),
на предлог на Секторот за финансии и сметководство
бр. 0508-23/49 од 16.12.2020, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа Одлука
како во диспозитивот.
Бр. 0201-3201/1
18 декември 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 308
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4202.
Врз основа на член 24 став1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 30 став 8 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2015, 19/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019),
а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за
надзор на пазарот („Сл. весник на РМ“ 161/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации
на ден 18.12.2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на коефициентот „К“ која е
еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот
надоместок за надзор на пазарот за 2021 година.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2021 година.
III
Оваа Одлука е конечна.
О бр аз ло ж е н ие
Согласно член 24 став1 алинеjа 5, член 29 став 3 и
член 30 став 8 од Законот за електронски комуникации
(„Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2105, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и
153/2019) , а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Сл. весник на РМ“
161/2014), вредноста на коефициентот „К“ за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот
приход на операторите на јавни комуникациски мрежи
и давателите на јавни комуникациски услуги заради
определување на годишниот надоместок за надзор на
пазарот за 2021 година, се утврдува со Одлука донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на Годишната програма за работа
на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата
за 2021 година, во рок од 10 дена од денот на усвојување на Годишната програма за работа.
Годишната Програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2021 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2021 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 10.12.2020 како што е предвидено
во член 11 од Законот за електронски комуникации
(„Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2105, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и
153/2019).

Финансискиот план за 2021 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2021 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2021 година.
Според усвоената Годишна програма односно финансискиот план за 2021 година вкупните планирани
приходи по основ на надоместок за надзор на пазарот
изнесува 52.000.000 денари.
Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа
на планираниот приход за 2021 година по основ на надоместок за надзор на пазарот и податоците со кои располага Агенцијата за електронски комуникации за
вкупниот годишен приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги.
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
став1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 8 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на
РМ“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018,
21/2018, 98/2019 и 153/2019), а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на
годишниот надоместок за надзор на пазарот („Сл. весник на РМ“ 161/2014), на предлог на Секторот за финансии и сметководство бр. 0508-23/51 од 16.12.2020,
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа Одлука како во диспозитивот.
Бр. 0201-3202/1
18 декември 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.
__________

4203.
Врз основа на член 24 став1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 31 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2015, 19/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и 153/2019),
а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Сл. весник на РМ“
161/2014, 55/2017 и 88/2018), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.12.2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции за 2021 година во износ од 0,8 евра во денарска
противвредност пресметана по среден курс на Народна
банка на Република Северна Македонија на денот на
фактурирањето.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2021 година.

23 декември 2020

Бр. 308 - Стр. 7

III
Оваа Одлука е конечна.
О бр аз ло ж е н ие
Врз основа на член 24 став1 алинеја 5, член 29 став
3 и член 31 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2105, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и
153/2019) , а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции („Сл. весник на
РМ“ 161/2014, 55/2017 и 88/2018), вредноста на бодот
за пресметка на годишниот надоместок за користење
на радиофреквенции се утврдува со Одлука донесена
од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на Годишната програма за работа на
Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за
2021 година, во рок од 10 дена од денот на усвојување
на Годишната програма за работа и е изразена во Евра
во денарска противвредност пресметана по среден курс
на Народна Банка на Република Северна Македонија
на денот на фактурирањето.
Годишната Програма за работа на Агенцијата за
електронски комуникации за 2021 година во чиј состав
е финансискиот план на Агенцијата за 2021 година е
усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по
предлог на Директорот на Агенцијата за електронски
комуникации на ден 10.12.2020 како што е предвидено
во член 11 од Законот за електронски комуникации
(„Службен весник на РМ“ бр. 39/2014, 188/2014,
44/2105, 193/2015, 11/2018, 21/2018, 98/2019 и
153/2019).
Финансискиот план за 2021 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски
комуникации за 2021 година групирани по структура и
по организациона структура на Агенцијата, како и
предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за
2021 година.
Според усвоената Годишна програма односно финансискиот план за 2021 година вкупните планирани
приходи по основ на користење на радиофреквенции
изнесува 460.200.000 денари.
Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренија за користење на радиофреквенции
кои се планирани да се фактурираат во 2021 година, со
што се планира да се реализираат планираните приходи по основ на годишен надоместок за користење на
радиофреквенции.
Врз основа на горенаведеното согласно на член 24
став1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на
РМ“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018,
21/2018, 98/2019 и 153/2019) а во врска со член 2 параграф 3 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофрек-

венции („Сл. весник на РМ“ 161/2014, 55/2017 и
88/2018), на предлог на Секторот за финансии и сметководство бр. 0508-23/50 од 16.12.2020, Директорот на
Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа
Одлука како во диспозитивот.
Бр. 0201-3203/1
18 декември 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за електронски комуникации,
Сашо Димитријоски, с.р.

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4204.
Врз основа на член 157, а во врска со член 159 став
5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,
160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15,
154/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16,
35/18, 220/18, 245/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ 180/19, 275/19, 31/20 и 267/20), а
во согласност со член 11, 12 и 16 од Законот за плата и
другите надоместоци на пратениците во Собранието на
Република Македонија и другите избрани и именувани
лица во Републиката („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 36/90, 44/90, 11/91, 38/91, 23/97, 37/05,
84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12,
145/12, 170/13, 139/14 и 233/18), Управникот одбор на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Северна Македонија на седницата одржана на 18 декември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ДИРЕКТОРОТ И ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се определуваат коефициентите за
утврдување на платата на директорот и заменик директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија и тоа:
- за директорот 2,70
- за заменик директорот 2,30.
Член 2
Основица за пресметување на платата е просечната
исплатена месечна плата по вработен во Републиката
за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-4993/1
18 декември 2020 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Боро Варошлија, с.р.
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