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Член 3
Платата, додатоците на плата и надоместоците на
определени трошоци на вработен во претставништво се
исплатуваат од денот на стапувањето на работа во
претставништво, а престануваат со денот на завршување на работа во претставништвото.

УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ,
ДОДАТОЦИТЕ НА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИТЕ
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ ВО ДИПЛОМАТСКО - КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 4
Исплатата на плати, додатоци на плати и надоместоци на определени трошоци во претставништвото се
врши врз основа на решение.
Придонесите од платата се пресметуваат и уплатуваат во денари, пресметани на последната плата која
вработениот во претставништво ја добил пред упатување на работа во претставништвото.

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

2. ПЛАТА НА ВРАБОТЕН ВО ПРЕТСТАВНИШТВО

Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на утврдување
на плати, додатоци на плати и надоместоците на определени трошоци во дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија (во натамошниот
текст: претставништвото).

Член 5
Параметри за утврдување на нето платата се:
- основица по земји (во натамошниот текст: основица) и
- коефициент за звање.

Член 2
Платата, додатоците на плата и надоместоците на
определени трошоци во претставништвата ги остваруваат дипломати и помошно стручни службеници вработени во Министерството за надворешни работи (во
натамошниот текст: Министерството), во претставништвата, како и лицата упатени во претставништвата согласно членовите 68 и 68-а од Законот за надворешни
работи (во натамошниот текст: вработен во претставништво).

Член 6
Основицата се искажува во следните валути:
- швајцарски франци за Швајцарската Конфедерација
- евра за сите останати европски земји
- британски фунти за Велика Британија
- канадски долари за Канада
- австралиски долари за Австралија
- американски долари за сите останати земји.
Основиците, со решение се утврдуваат еднаш годишно, при изготвувањето на предлог буџетот на Министерството за наредната година.
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Член 7
Вредноста на коефициентите за звање за дипломатско-конзуларните службеници е:
Амбасадор
4,50
Ополномоштен министер/Генерален конзул
4,30
Министер советник
4,10
Советник
3,70
Прв секретар/Конзул
3,50
Втор секретар/ Вице конзул
3,20
Трет секретар
3,00
Аташе/Конзуларен агент
2,80
Вредноста на коефициентите за звање за помошностручните службеници е:
Конзуларно - административен референт
2,60
Референт - технички секретар
2,40
Домаќин - возач
2,20
Член 8
На шефот на претставништво акредитиран во повеќе земји платата му се утврдува согласно основицата
на земјата во која се наоѓа седиштето на претставништвото.
Член 9
На вработен во претставништво кој, врз основа на
медицинска документација користи боледување во
земјата на прием, му се исплаќа девизна плата во висина утврдена со позитивните прописи во Република Македонија.
На вработена во претставништво, кога користи отсуство од работа за родителство во земјата на приемот,
ѝ се исплаќа девизна плата најдолго три месеци.
На вработен во претставништво кој користи боледување во Република Македонија, од шеснаесеттиот
ден од боледувањето му се исплатува денарска плата
согласно позитивните прописи во Република Македонија.
Член 10
Платата се исплаќа безготовински.
Платата се исплаќа во нето износ најдоцна 15-тиот
ден во тековниот месец, за претходниот месец.
Во случаите кога вработениот во претставништво
завршува со својата работа во претставништвото, на
негово барање, платата може да му се исплати на трансакциска сметка во Република Македонија во денарска
противвредност, по средниот курс на Народна банка на
Република Македонија на денот на исплатата.
Член 11
На вработен во претставништво, на негово барање,
може да му се исплати аконтација во висина до двомесечна нето плата на барателот.
Износот на добиената аконтација се задржува од
нето платата на вработен во шест еднакви рати, почнувајќи од наредниот месец од месецот во кој е дадена
аконтацијата.
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3. ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА
Член 12
Додатоци на плата кои му се исплаќаат на вработен
во претставништво се:
- за вршител на работите,
- за придружба на брачен другар/лице од вонбрачна
заедница,
- за обемот и сложеноста на работата,
- за вршење задачи во отежнати услови за работа.
3.1. Додаток за вршител на работите
Член 13
Додатокот за вршител на работите изнесува 5% од
нето платата на вработениот во претставништво и се
исплатува во следните случаи:
- да е пријавен како вршител на работите во претставништво во кое не е поставен шеф на претставништвото и
- да е пријавен како вршител на работите, поради
отсуство на шефот на претставништвото од државата
на приемот, подолго од петнаесет дена. Исплата во овој
случај се врши од шеснаесеттиот ден од денот на пријавувањето.
Додаток за вршител на работите се исплаќа само на
вршителот на работи во државата во која се наоѓа седиштето на претставништвото.
Додатокот за вршител на работите се исплатува врз
основа на:
- поднесено барање од претставништвото, во прилог на кое се доставува и вербалната нота со која е извршено пријавувањето кај државата на приемот и;
- решението на министерот со кое е именуван времен вршител на работите на претставништво во државата на приемот, односно во меѓународната организација, во која не е именуван шеф на претставништвото.
3.2. Додаток за придружба на брачен другар/лице
од вонбрачна заедница
Член 14
Додатокот по основ на придружба на брачен другар/лице од вонбрачна заедница му се исплаќа на вработен во претставништво со дипломатско – конзуларно
звање во висина од 20% од износот на нето платата, од
кои:
- 10% по основ на придружба во земјата на акредитацијата и
- 10% по основ на учество во активностите на дипломатскиот, односно конзуларниот кор и во општествениот живот во државата на приемот.
Додатокот по основ на придружба на брачен другар/лице од вонбрачна заедница му се исплаќа на вработен во претставништво како помошно-стручен службеник, во висина од 15% од износот на нето платата, од
кои:
- 10% по основ на придружба во земјата на акредитацијата и
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- 5% по основ на учество во активностите на дипломатскиот, односно конзуларниот кор и во општествениот живот во државата на приемот.
Додатокот од ставовите 1 и 2 на овој член се исплаќа на дипломат и помошно-стручен службеник упатен
во претставништво на мандат или испомош.
Исплатата на додатокот од ставовите 1 и 2 на овој
член се врши по претходно писмено известување од
страна на претставништвото за денот од кој брачниот
другар/лицето од вонбрачна заедница го придружува
дипломатот/помошно-стручниот службеник во државата на приемот, најдоцна пет дена од денот на пристигнувањето.
Член 15
Кога брачниот другар/лицето од вонбрачна заедница отсуствува од државата на приемот, или во континуитет повеќе од 10 дена месечно, освен при користење
годишен одмор, не се исплатува надомест за тој месец.
Додаток од 10% по основ на придружба престанува
доколку брачниот другар/лицето од вонбрачна заедница се вработи во државата на приемот, или остварува редовни финасиски приходи по било кој основ
(договор за дело, приватна дејност и сл.) во државата
на приемот.
Во случај кога брачниот другар/лицето од вонбрачна заедница се вработува во земјата на приемот, му
престанува правото на продолжено осигурување, а доколку е корисник на пензија во Република Македонија,
нејзината исплата се става во мирување.
Вработениот во претставништвото треба во писмена форма да го информира Министерството доколку
настапиле условите утврдени во ставовите 1, 2 и 3 на
овој член.
3.3. Додаток за обемот и сложеноста на работата
Член 16
Додатокот на плата за обем и сложеност на работата се исплатува на вработен во претставништво кој
покрај редовните активности за кои е упатен во претставништвото, со решение е определен за вршење
сметководствени работи и/или е овластен за ракување
со средствата за криптозаштита.
Член 17
Додатокот од член 16 од оваа уредба изнесува:
- 3% од нето плата за вршење сметководствени работи и
- 2% од нето плата за ракување со средствата за
криптозаштита.
3.4. Додаток за вршење задачи во отежнати услови
за работа
Член 18
На вработен во претставништво може да му се исплати додаток до 20% од нето платата, за вршење задачи во отежнати услови на работа како што се воени услови, кризни ситуации, елементарни непогоди и тешки
климатски услови.
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4. НАДОМЕСТОЦИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ
Член 19
Надоместоци на определени материјални трошоци
на вработен во претставништво се:
- за изнајмување стан
- за школување деца во основно и средно образование
- за превоз до и од работа и
- други надоместоци утврдени со законските прописи на Република Македонија.
4.1. Надоместок на трошоци за изнајмување стан
Член 20
Трошоци кои се надоместуваат по основ на изнајмување стан се:
- трошоци за привремено хотелско или апартманско
сместување
- закупнина на стан/резиденција
- депозит и
- агенциска провизија.
Трошоците за депозит и агенциска провизија паѓаат
на товар на вработениот, корисник на станот.
По исклучок од став 2 на овој член, трошоците за
депозит и агенциска провизија за резиденција на амбасадор или генерален конзул се признаваат еднократно
во текот на мандатот и истите паѓаат на товар на министерството.
Член 21
Надомест на трошоци за привремено хотелско или
апартманско сместување, во категорија до три ѕвездички, му се исплатува на вработен во претставништво, за него и за членовите на неговото семејство, до
изнаоѓање на стан за живеење, но не подолго од 15 дена од денот на пристигнувањето во државата на приемот.
Трошоците направени за сместување над дозволените 15 дена, паѓаат на товар на вработениот во претставништвото.
Член 22
Надоместокот на трошоци за изнајмување на стан
за дипломати, помошно-стручни службеници и на резиденција за амбасадор или генерален конзул, се исплатува врз основа на решение донесено по писмена
согласност од комисијата за избор на станови и резиденции, формирана во Министерството.
Комисијата треба да се изјасни по добиени најмалку три писмени понуди, доставени од претставништвото.
По добиената согласност, претставништвото доставува до Министерството копија од договорот за изнајмување на станот/резиденцијата, со превод на македонски јазик, најдоцна 10 дена од денот на потпишувањето.
Решението од став 1 на овој член се донесува по
потпишување и доставување на договорот до надлежната организациона единица во Министерството.
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Понудите од став 2 на овој член ги содржат: времето за изнајмување, одредба за предвремено откажување, локација со точна адреса, квадратура, број на
простории и други релевантни податоци кои би придонеле во изборот на најсоодветниот стан.
Член 23
Висината на надоместокот на закупнина за вработен во претставништво изнесува до 60% од износот на
неговата нето плата.
По исклучок од став 1 на овој член, на вработениот
може да му се исплати надоместок во износ поголем
од 60% од неговата нето плата, кога заради високите
цени на становите во градот каде е лоцирано претставништвото, не може да се изнајми соодветен стан во висина на надоместокот од став 1 на овој член.
Трошоците за заедничко тековно одржување на објектот во кој се наоѓа станот на вработениот во претставништвото (лифт, електрична енергија, хигиена,
греење на заеднички простории, дворно место и сл.)
паѓаат на товар на вработениот во претставништвото.
Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се
однесуваат на шеф на претставништвото – амбасадор
или генерален конзул.
Член 24
Понудите за изнајмување на резиденции покрај податоците од член 22 став 5 од оваа уредба треба да содржат и податоци за висината на депозитот, агенциската
провизија и други релевантни услови за изнајмување
на резиденција (начин на плаќање на режиските трошоци, време за закуп, предвремено откажување и др.).
Режиските трошоци за резиденција за шефот на
претставништвото се признаваат во висина од 25% од
износот на платените сметки и тоа за телефон, електрична енергија, греење, гас, вода, телекомуникациски
трошоци и телевизија.
Трошоците за заедничко тековно одржување на објектот во кој се наоѓа резиденцијата на шефот на претставништвото (лифт, електрична енергија, хигиена,
дворно место) паѓаат на товар на Министерството.
4.2. Надомест за школување деца во основно
и средно образование
Член 25
Надоместокот за школување на децата во основно и
средно образование на вработен во претставништво
кои престојуваат со него во државата на приемот, изнесува 50% од износот на годишната школарина, но не
повеќе од 4000 евра по дете.
Надоместокот утврден во став 1 на овој член, се
признава за основно и средно образование, кога не е
можен упис во јавни образовни установи заради непознавањето на специфичниот јазик на земјата на приемот, што претставува пречка за запазување на континуитетот во школувањето на детето.
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Надоместокот од став 1 на овој член се исплатува и
кога е неопходна подготвителна настава, при пропуштени рокови за упис, следење на настава во специјализирани школски установи за деца со посебни потреби и
кога школувањето и во јавни училишта не е бесплатно.
Во надоместокот за школарина не влегуваат трошоците за купување учебници и друга школска опрема,
исхрана, превоз, екскурзии, редовни курсеви за јазик и
други активности кои не се во рамките на задолжителното школување.
Во случаите кога е потребна подготвителна настава
(курс за јазик и сл.) заради запишување на детето во
бесплатно основно и средно образование, направените
трошоци се признаваат во полн износ, но најмногу за
период до шест месеци.
Член 26
Надоместокот утврден во член 25 од оваа уредба, се
исплатува врз основа на поднесено писмено барање од
вработениот во претставништвото, кон кое се приложени три понуди за упис, документација на трошоците за
годишна школарина, објаснување зошто школувањето
не е можно во јавна образовна институција и предлог
за избор на најоптимална понуда.
4.3. Надомест на трошоците за превоз до и од работа
Член 27
Трошоците за превоз до и од работа, му се исплатуваат на вработен во претставништвото во висина на месечна карта за превоз со средства за јавен сообраќај, во
случај кога неговото место на живеење е оддалечено
најмалку 2,5 километри од работното место.
За исплатување на надоместокот на трошоците од
став 1 на овој член, вработениот поднесува писмена изјава до надлежната организациона единица во министерството и валиден документ од кој може да се согледа висината на надоместокот за превоз.
На шефот на претставништвото не му се исплатува
надоместок на трошоци за превоз.
4.4. Други надоместоци утврдени со законските
прописи на Република Македонија
Член 28
Амбасадорот или генералниот конзул, односно шефот на претставништвото во земјите каде не е именуван амбасадор или генерален конзул, и други вработени во претставништвото можат да користат службен
мобилен телефон.
Трошоците се плаќаат од страна на претставништвото врз основа на решението од став 2 на овој член.
Пречекорувањата на месечно утврдените износи паѓаат на товар на корисникот на телефонот, освен во
случаите кога, пречекорувањето е направено од оправдани причини.
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Член 29
Годишниот износ на трошоци што се признаваат по
основ на репрезентација за службени потреби на претставништвото и правото на користење на тој износ се
определуваат со решение на почетокот на секоја календарска година, за секое претставништво поодделно.
Годишниот износ на репрезентација за службени
потреби го користат:
- шефот на претставништвото во висина од 70%, од
вкупниот износ определен за репрезентација за службени потреби на претставништвото, со можност дел од
овие средства, доколку има потреба, да се префрлат на
другите дипломати од претставништвото.
- вториот дипломат по ранг во претставништвото,
во висина од 15% од вкупниот износ определен за репрезентација за службени потреби на претставништвото
- останатите дипломатско-конзуларни службеници
заедно, во висина од 15% од вкупниот износ определен
за репрезентација за службени потреби на претставништвото.

Член 34
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2019 година.

Член 30
Трошоците поврзани со пренесување на посмртните останки во Република Македонија, во случај на смрт
на вработен или член на потесно семејство на вработен
во претставништво, се плаќаат од страна на претставништвото.

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 31
На вработен во претставништва во прекуокеанските
земји, како и претставништвата во земји кои се оддалечени повеќе од шест часа непрекинат лет до Република
Македонија, по навршени две години службување еднократно му се исплаќа повратен авионски билет за него и за членовите на неговото потесно семејство заради
користење годишен одмор во Република Македонија.
5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 32
За лицата кои до денот на отпочнувањето на примената на оваа уредба се веќе упатени на работа во претставништвата и кои веќе користат станови под закуп,
одредбите од оваа уредба ќе се применуваат по истекот
на роковите за закуп предвидени во нивните поединечни договори за закуп.
Член 33
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа
уредба престанува да важи Уредбата за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата и
надоместоците на определени трошоци во дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 22/07, 59/09 и 89/12).

Бр. 44-6880/1
10 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
__________

2787.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Македонија во својство
на Собрание на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

Член 1
Во Статутот на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.
187/15, 94/16 и 158/16) во членот 4 зборовите „Аминта
Трети“ број 2 се заменуваат со зборовите „3-та Македонска Бригада“ број 10а“.
Член 2
Во членот 17 став 4, во алинејата 6 зборот „директорите“ се заменува со зборот „раководителите“.
Член 3
Во членот 33 во воведната реченица зборот „дванаесет“ се заменува со зборот „четиринаесет“.
Во алинејата 2 зборовите „Штип, Свети Николе,
Делчево, Пехчево, Лозово и Карбинци“ се бришат.
Во алинејата 9 зборот „Полог“ се заменува со зборот „Гостивар“, а зборовите „Тетово, Брвеница, Желино, Јегуновце, Боговиње и Теарце“ се бришат.
Во алинејата 11 зборот „општината“ се заменува со
зборот „општините“, а по зборот Берово се става запирка и се додаваат зборовите „Делчево и Пехчево“.
По алинеја 12 се додаваат две нови алинеи 13 и 14
кои гласат:
„- Свети Николе, со седиште во Свети Николе, со
подрачје на дејствување на територијата на општините
Свети Николе, Штип, Лозово и Карбинци;
- Тетово, со седиште во Тетово, со подрачје на дејствување на територијата на општините Тетово, Брвеница, Желино, Јегуновце, Боговиње и Теарце.“
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Член 4
Во членот 34 зборот „директор“ се заменува со зборот „ раководител“.
Член 5
Во членот 35 во ставот 1 зборот „Директорот“ се заменува со зборот „Раководителот“.
Член 6
Во членот 36 став 1 во алинејата 4 зборот „Директор“ се заменува со зборот „Раководител“.
Член 7
Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост да подготви пречистен
текст на Статутот на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, во државна сопственост.
Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-5834/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2788.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНОПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за водење на матични
книги му престанува користењето на движната ствар –
патничко моторно возило, марка Пежо, тип Боксер 330
C2.0 HDI, број на шасија VF3ZBAMFA17681036, број
на мотор 10 DYTR3013454, година на производство
2005, сила на мотор 62KW, работна зафатнина на моторот 1997 см3, регистарска ознака SK-779-OZ, боја на
каросерија бела.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Казнено-поправната
установа Затвор-Скопје.

Член 3
Директорот на Управата за водење на матичните
книги склучува договор со директорот на Казненопоправната установа-Затвор Скопје со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6452/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2789.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Ред.
Број
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Назив и опис
на движна
ствар
Дигалка / 3t
Скала / АЛ
12m
Јаже конопно
разно
Јаже Ф-18 ОД
50 м
Јаже Ф 10 мм
од 5 м
Јакни ПП од
скај со
влошка
Комбинезони
портокалови
ПП
Вреќи за
спиење
Пумпа за вода
ТОМОС
Секира ПП
Футрола за
секира ПП
Лопата со
дршка
Агрегат од 1,5
КС
Пумпа за вода
РОБИН
СУБАРУ

Количина

Номенклатурен
број

2
2

3905-0000-0002-4
3935-0000-0022-2

3

4155-0000-0042-8

1

9150-0000-0028-1

4

9150-0000-0002-5

45

4320-0000-0201-8

10

4320-0000-0336-9

10

4340-1143-1723-9

4

5810-0000-0001-1

37
20

7012-0000-0005-8
7710-1026-7633-4

10

7720-1144-0001-9

1

3405-0000-0073-6

2

5810-0000-0107-6
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Гарнитура
ЈЕЛКИО
Млазници
Млазници Ф
38
Млазници Ф
52
Разделница
Собирница
Спојка
одводна
Спусница
спирална
Разделница /
троделна
Ножици
железни
ПП опасачи
Напартњачи
Метални
метли
Ветровки
Ранец
Кошула
Одело ЦЗ
Панталони
Гарнитура
алат
механичарски
Пумпа за вода
БРИКС
Мегафон
ПП апарат –
Ц-6
Скала БГД /
троделна
Црево Ф –
10/20 метри
Црево
хидрантно

1

7097-0000-0050-5

7
2

7730-0000-0012-1
7720-0030-0357-1

2

7720-1132-8851-0

1
1
1

7720-0000-0356-0
7720-0000-0294-3
7720-0000-0300-5

1

7720-0000-0177-1

3

7720-1132-8866-2

1

7010-0000-0006-1

5
5
5

7710-1026-7635-8
7730-0000-0077-7
7730-0000-0099-6

7
14
14
14
10
1

4320-0000-0055-1
4355-0000-0022-6
4305-0000-0040-3
4320-0000-0051-4
320-0000-9838-1
7097-0000-0005-0

1

5810-0000-0087-4

1
1

3250-0000-0004-4
7730-1123-8315-1

1

3953-0000-0014-3

1

7720-0000-0354-6

1

7720-0000-0183-5

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на општина Штип.
Член 3
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување
склучува договор со градоначалникот на општина
Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6538/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2790.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

ОДЛУКA
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ ЗA ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НA ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии - Царинска управа, му престанува
користењето на движната ствар - метал детектор со
следните карактеристики:
Реден
Инвентарен
Сериски
Марка и модел
Вредност
Количина
број
број
број

1.

Метал
детектормарка
„GARRETT",
модел МТ
5500

08607

0,00

32068097

1

Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
времено користење без надоместок за период од 36 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
на Јавното обвинителство на Република Македонија.
Член 3
Директорот на Царинската управа склучува договор со Јавниот обвинител на Република Македонија, со
кој се регулираат правата и обврските за движната
ствар од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6748/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2791.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО ПЛАНИНАРСКИ
КЛУБ „ЗЕЛЕН БРЕГ“-КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на Здружението Планинарски клуб
„Зелен брег“-Кавадарци, се даваат на трајно користење, без надоместок недвижни ствари – објекти, кои
се наоѓаат на КП 1066, запишани во Имотен лист бр.
375 за КО Конопиште, сопственост на Република Македонија и тоа:
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- број на зграда 1, намена на зграда/и други објекти
А4-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со вкупна површина од 78 м2
и
- број на зграда 2, намена на зграда/друг објект А44, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички
дел од зграда СТ, со вкупна површина од 36 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-6931/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2792.
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 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСИТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО
ПИРОК-ВОН Г.Р., ОПШТИНА БОГОВИЊЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбаниситичка планска документација
за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Пирок-вон г.р., општина Боговиње.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:
Катастарска
парцела
бр.

Катастарска
општина

Викано
место

Катастарска
култура

Катастарска
класа

Пирок-вон
Суви
ливада
г.р.
Брест
Пирок-вон
Суви
нива
2341/1
г.р.
Брест
Пирок-вон
Суви
нива
2342/1
г.р.
Брест
Пирок-вон
Суви
ливада
2343/1
г.р.
Брест
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат
2324

4
4
4
5
10446м2

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7040/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2793.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ
И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на недвижни ствари - деловни простории во зграда 1, влез 1,
кат 2, кои се наоѓаат на ул. „Бихачка“ бр.2 Скопје, на
КП бр. 2522, КО Центар 2, запишани во Имотен лист
бр.58488, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- просторија број 3, намена на посебниот дел од
зградата Ходник, со внатрешна површина од 16.55 м2;
- канцеларија број 4, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 16.06 м2;
- канцеларија број 5, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 16.58 м2;
- канцеларија број 6 , намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 28.12 м2;
- канцеларија број 7, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 1,80 м2;
- канцеларија број 8, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 1.39 м2;
- канцеларија број 9, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 43.48 м2;
- канцеларија број 10, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 29.99 м2;
- просторија број 12, намена на посебниот дел од
зградата Ходник, со внатрешна површина од 20.02 м2;
- канцеларија број 13, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 15.85 м2;
- канцеларија број 14, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 9.44 м2;
- канцеларија број 15, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 18.13 м2;
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- канцеларија број 16, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 13.81 м2;
- канцеларија број 17, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 30.61 м2;
- канцеларија број 18, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 34.80м2;
- канцеларија број 21, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 22.80 м2;
- просторија број 22, намена на посебниот дел од
зградата Ходник, со внатрешна површина од 3.07 м2;
- канцеларија број 23, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 4.59 м2;
- канцеларија број 24, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 3.18 м2;
- канцеларија број 25, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 3.34 м2;
- канцеларија број 26, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 3.17 м2;
- канцеларија број 27, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 3.13 м2;
- канцеларија број 28, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 1.19 м2;
- канцеларија број 29, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 1.17 м2;
- просторија број 30, намена на посебниот дел од
зградата Ходник, со внатрешна површина од 1.11 м2;
- канцеларија број 31, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 1.99 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Комисијата за односи со верските заедници
и религиозни групи, во рок од осум дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7295/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2794.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ
ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на недвижни
ствари - деловни простории кои се наоѓаат на Булевар
„Кузман Јосифовски Питу“ бр.17 во Скопје, на КП број
315/6, КО Кисела Вода 2, запишани во Имотен лист
бр.49418, сопственост на Република Македонија, и тоа:
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 030, намена на
посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 48 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 032 , намена на
посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 24 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 14, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 6 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 39, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 13 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 13, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 6м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 21, намена на
посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 6 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 22, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 6м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 31, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 23 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 36, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 14 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 37, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 14 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, локал број 38, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина
од 13 м2;
- зграда 1, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од
зграда 43, намена на посебниот дел од зградата ДП, со
внатрешна површина од 75 м2;
- зграда 1, влез 1, кат 1, кат ПР, број на посебен дел
од зграда 15, намена на посебниот дел од зградата ДП,
со внатрешна површина од 75 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
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Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во рок од осум дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-7296/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2795.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО „МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“- СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање
му престанува користењето на недвижни ствари - деловни простории – во вкупна површина од 767 м2, од
вкупно 1517 м2, во зграда 1, влез 1, кат 02 кои се наоѓаат на ул. „Димитар Влахов“ бр.4 во Скопје, на КП
9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр.9099,
сопственост на Република Македонија и тоа:
- просторија број 18, намена на посебниот дел од
зградата Ходник, со внатрешна површина од 128.07
м2;
- канцеларија број 21, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 70.80 м2;
- канцеларија број 22, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 15.25 м2;
- канцеларија број 23 , намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 39.75 м2;
- канцеларија број 24, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 78.31 м2;
- канцеларија број 25, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 61.09м2;

- канцеларија број 26, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 55.60 м2;
- канцеларија број 27, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 25.48 м2;
- канцеларија број 28, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 24.26 м2;
- канцеларија број 29, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 46.22 м2;
- канцеларија број 30, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 31.20 м2;
- канцеларија број 31, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 37.26 м2;
- канцеларија број 32, намена на посебниот дел од
зградата ДП, со внатрешна површина од 41.87 м2;
- просторија број 33, намена на посебниот дел од
зградата Хол, со внатрешна површина од 56.55 м2;
- просторија број 34, намена на посебниот дел од
зградата Скали, со внатрешна површина од 24.84 м2;
- просторија број 35, намена на посебниот дел од
зградата Лифт, со внатрешна површина од 10.63 м2;
- просторија број 36, намена на посебниот дел од
зградата санитарии, со внатрешна површина од 20.03
м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“Скопје, во државна сопственост.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
животна средина и просторно планирање и Акционерското друштво „Македонска информативна агенција“Скопје, во државна сопственост, во рок од осум дена
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7312/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2796.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот 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
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО
ОДГОВОРНО ЗА КООРДИНИРАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ФОРМАЛИЗАЦИЈА НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА
2018-2022 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се формира Координативно тело одговорно за координирање на спроведувањето на Стратегијата за формализација на неформалната економија
2018-2022 година (во натамошниот текст: Координативното тело), кое има за цел да го координира спроведувањето на активностите поврзани со Стратегијата за
формализација на неформалната економија 2018-2022
година и со оперативните документи за нејзина имплементација.
Член 2
Координативното тело е составено од 23 членa,
претставници на:
- Министерство за труд и социјална политика- четири (4) члена;
- Министерство за финансии- два (2) члена;
- Министерство за економија – три (3) члена;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- еден (1) член;
- Кабинет на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски
прашања и координација со економски ресори – два (
2) члена;
- Народна банка на Република Македонија – еден
(1) член;
- Државен завод за статистика – два (2) члена;
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи - два (2) члена;
- Министерство за труд и социјална политика Државен инспекторат за труд- два (2) члена;
- Министерство за економија- Државен пазарен
инспекторат – два (2) члена и
- Заедницата на единиците на локална самоуправадва (2) члена.
Член 3
Со Координативно тело претседава претставник на
Министерството за труд и социјална политика.
Член 4
Координативно тело донесува деловник за својата
работа.
Член 5
Координативно тело за својата работа ја информира
Владата на Република Македонија на годишно ниво.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-7542/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2797.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на улица
„Стари водовод“ во Скопје, на КП 1568/2, КО Чаир, запишан во Имотен лист бр.92499, сопственост на Република Македонија и тоа:
- објект бр.83, влез 01, кат ПО, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 186 м2,
- објект бр.83, влез 01, кат ПР, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 812 м2,
- објект бр.83, влез 01, кат 01, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 808 м2 и
- објект бр.83, влез 01, кат 02, намена на зграда Б4,
намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 808 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука, без надоместок.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Министерството за образование и наука, во
рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7618/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2798.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 („Службен весник на Република Македонија“
бр.96/18) и член 50 став 1 алинеја 1 и член 51 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС
95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), УП1 бр. 11-290/14 од
09.07.2018 година, на Друштвото за производство, трговија и услуги САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје, на седницата одржана на 01.08.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),
ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), на Друштвото за производство, трговија и
услуги САН ПЕТРОЛЕУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
со евидентен број НД - 50.03.1/15 издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 Бр. 11-290/14 од 11.02.2015 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.21/15),
ПРЕСТАНУВА, по барање на носителот.
2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 11-290/14
1 август 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2799.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со
член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на
водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16),
член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на
РМ“ бр.63/17), член 5 и 12 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од
21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за промена на тарифа за снабдување со сурова вода наменета
за водоснабдување на населението за регулиран период
2018 – 2020 година, на АД ВОДОСТОПАНСТВО на
РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле
Куманово, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-164/17 од
27.06.2018 година, на седницата одржана на ден
01.08.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИЦА
КУМАНОВСКО - ЛИПКОВСКО ПОЛЕ КУМАНОВО
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА
1. На АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Подружница Кумановско - Липковско Поле Куманово се
утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
- за 2018 година во износ од 3,77 ден/m³;
- за 2019 година во износ од 3,80 ден/m³;
- за 2020 година во износ од 3,84 ден/m³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
- минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 13,22%;
- минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 12,67%;
- минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 12,13%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот
опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението со предлог
тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Со влегување во сила на ова решение престанува
да важи решението УП1 бр.08-164/17 од 21.11.2017 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-164/17
1 август 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2800.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 5
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018), Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија, на седницата
одржана на ден 1 август 2018 година, донесе

Стр. 14 - Бр. 146

7 август 2018

ПРАВИЛНИК
ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН СИСТЕМ И ОПЕРАТОР НА
СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Правилник за сертификација на оператор на електропреносен систем и оператор на систем за
пренос на природен гас (во понатамошниот текст: Правилник) во согласност со одредбите од Законот за енергетика и во согласност со обврските на Република Македонија преземени со ратификуваните меѓународни
договори, се уредува:
1) Постапката за утврдување на усогласеноста на
работата на операторот на електропреносниот систем и
операторот на системот за пренос на природен гас (во
понатамошниот текст: оператор на систем за пренос)
со барањата утврдени во Законот за енергетика што се
однесуваат на:
- Сопственоста на средствата со кои се вршат дејностите пренос на електрична енергија и пренос на
природен гас;
- Самостојност и независност на операторот на системот за пренос и на лицето кое што има контрола над
него, во однос на вертикално интегрираните друштва и
друштва коишто вршат енергетски дејности што се однесуваат на производство на електрична енергија и/или
природен гас, како и трговија и снабдување со електрична енергија и/или природен гас, односно операторот на системот за пренос не е дел од вертикално интегрирано друштво; и
- Самостојност и независност на операторот на системот за пренос и на лицето кое што има контрола над
него, во однос на Владата на Република Македонија и
други државни органи при донесувањето на одлуки,
освен во случаите утврдени во Законот за енергетика.
2) Документи, информации и податоци што се поднесуваат во постапката и начинот и формата на нивно
поднесување;
3) Постапката за ревизија на сертификацијата; и
4) Формата и содржината на сертификатот.
(2) Контролата во смисла на став (1) точка 1) алинеи 2 и 3 од овој член се состои од права, договори или
други средства кои одделно или во комбинација, а
имајќи ја предвид фактичката или правната состојба,
даваат можност за вршење одлучувачко влијание врз
друштвото, особено преку:
1) сопственост или право на користење на целиот
или дел од имотот на друштвото, или
2) права или договори кои даваат можност за одлучувачко влијание врз составот, гласањето или донесувањето на одлуки од органите на друштвото.
Член 2
Постапката за сертификација на операторот на систем за пренос се спроведува:
1) на барање на операторот на систем за пренос на
кого му е издадена лиценца за вршење на дејноста пренос на електрична енергија или пренос на природен
гас, или

2) по службена должност од страна на Регулаторната комисија за енергетика:
- кога операторот на систем за пренос нема да поднесе барање за сертификација; или
- кога настанала или може да настане повреда на
обврските за сопственичко раздвојување утврдени во
член 71 или член 109 од Законот за енергетика; или
- по доставено образложено барање од Секретаријатот на Енергетската заедница.
II. БАРАЊЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА И ПРИДРУЖНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 3
(1) Барањето за сертификација се доставува до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) во писмена и електронска форма
и содржи податоци за барателот и изјава дека се бара
отпочнување на постапка за сертификација согласно
Законот за енергетика и овој Правилник.
(2) Образецот за барањето за сертификација е даден
во Прилог 1 од овој Правилник.
(3) Кон барањето од ставот (1) од овој член се доставува:
1) Список на документи и други податоци доставени кон барањето;
2) Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од 15 дена
од денот на поднесување на барањето;
3) Статут на друштвото и други акти со кои се организира работата на друштвото и се утврдуваат надлежностите на органот на управување, односно органот на
надзор на барателот;
4) Список на членови на органот на управување,
односно органот на надзор на барателот и;
5) Акционерска книга и податоци за бројот на акции и бројот на гласови на секој акционер;
6) Список на државни органи кои имаат контрола
или некое друго право врз операторот на систем за пренос, како и образложение дека не е контролиран од
друг државен орган или трето лице;
7) Финансиски извештаи за последните три години
со извештаи од овластен ревизор за извршената ревизија;
8) Список на друштва коишто вршат енергетски
дејности, коишто се поврзани со друштвото барател
согласно одредбите од Законот за трговските друштва;
9) Список на лиценци и/или други овластувања издадени на акционерите на барателот за вршење на
енергетски дејности во Република Македонија и/или во
други земји;
10) Изјави заверени кај нотар од членовите на органот на управување, односно органот на надзор дека не
се членови на орган на управување, односно на орган
на надзор, односно вработени во друштво коешто врши
производство на електрична енергија и/или природен
гас, како и трговија и снабдување со електрична енергија и/или природен гас или во друштво коешто има
можност за директно или индиректно влијание врз одлучувањето во тоа друштво;

7 август 2018

11) Изјави заверени кај нотар од членовите на органот на управување и органот на надзор дека во постапка за донесување на одлуки согласно закон, не бараат
ниту прифаќаат упатства или насоки од Владата или
друг државен орган, освен во случаите утврдени во Законот за енергетика;
12) Изјави заверени кај нотар од вработените кои
преминале во барателот, а извршувале раководни функции или биле членови на органи на управување, односно органи на надзор во друштва кои вршеле енергетска дејност производство на електрична енергија
и/или природен гас, како и трговија и снабдување со
електрична енергија и/или природен гас, во периодот
од две години пред поднесување на барањето, дека нема да пренесуваат деловно чувствителни информации
на друштвата кои вршат производство на електрична
енергија и/или природен гас, како и трговија и снабдување со електрична енергија и/или природен гас;
13) Изјави заверени кај нотар од претставниците на
државните органи кои имаат посредно или непосредно
влијание или право на сопственост во барателот, дека
нема да даваат насоки и да влијаат во донесувањето на
одлуки на операторот на системот за пренос;
14) Програма за усогласеност согласно член 73, односно член 111 од Законот за енергетика;
15) Правилата кои ги применува барателот и лицето
кое што има контрола над барателот со цел да спречи
откривање на доверливи и други комерцијално чувствителни информации;
16) Потврда дека над друштвото не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
17) Список на лиценци за вршење на енергетски
дејности кои му се издадени на барателот;
18) Организациона структура на барателот и податоци со број на извршители во поодделни сектори, како и податоци за бројот, образованието и стручната оспособеност на лицата кои што раководат и непосредно
ракуваат со уреди и постројки со кои се врши дејноста;
19) Список на основните средства преку кои ја
врши дејноста и кои се во сопственост на барателот
или кои што по друг правен основ ги користи;
20) Доказ за правото на сопственост, односно право
на користење на основните средства преку кои ја врши
дејноста и/или доказ дека е започната постапката за
упис на правото на сопственост и/или евиденција на
недвижностите преку кои се врши дејноста во Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија; и
21) Изјава од овластено лице заверена кај нотар за
веродостојност на доставените податоци.
(4) Барањето и документите од ставот (3) од овој
член се доставуваат во два примерока од кои едниот е
оригинал или копија заверена на нотар, а другиот примерок е нивен превод на англиски јазик од овластен
судски преведувач.
(5) Регулаторната комисија за енергетика, како и
ангажираното лице согласно член 4, став (2) од овој
Правилник се должни како доверливи да ги чуваат деловно чувствителните податоци содржани во доставената документација.
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III. ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО
Член 4
(1) Поднесеното барање за сертификација се заведува во Деловодникот на Регулаторната комисија за
енергетика и се составува записник за примената документација.
(2) Во постапката за сертификација Регулаторната
комисија за енергетика може, по потреба, да ангажира
стручни организации, институции и стручни лица, за
што донесува решение кое го доставува до барателот.
(3) Во постапката за сертификација, Регулаторната
комисија за енергетика, како и лицата од став (2) од
овој член, доколку се ангажирани, имаат право да вршат проверка на веродостојноста на поднесената документација, како и да бараат дополнителна документација и податоци потребни за спроведување на постапката.
(4) Ако барањето е нецелосно и не се доставени сите документи, информации и податоци пропишани со
овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика
во рок од 15 дена со решение го известува барателот и
му одредува дополнителен рок од 30 дена за доставување на документите, односно отстранување на недостатоците на барањето.
(5) Доколку барателот не ги достави бараните документи, информации и податоци во дадениот рок, Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за
отфрлање на барањето.
(6) Барањето за сертификација од член 3 на овој
Правилник, решението од став (4) на овој член, како и
одлуката од став (5) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги објавува на својата веб страница.
(7) Секоја заинтересирана страна има право на увид
во доставените придружни документи.
Член 5
(1) Врз основа на документацијата доставена кон
барањето Регулаторната комисија за енергетика ја проверува исполнетоста на барањата пропишани со Законот за енергетика. Ако барањата пропишани со Законот за енергетика и со овој Правилник се исполнети,
во рок од четири месеци од датумот на поднесувањето
на барањето Регулаторната комисија за енергетика изготвува предлог-одлука за сертификација на операторот на системот за пренос.
(2) Во текот на постапката за сертификација, Регулаторната комисија за енергетика може да побара од
операторот на системот за пренос, производителите на
електрична енергија или природен гас, операторите на
електродистрибутивните системи и системите за дистрибуција на природен гас, како и снабдувачите и трговците со електрична енергија или природен гас, дополнителни документи, податоци и информации потребни за спроведување на постапката, а особено:
1) Тековна состојба на друштвото издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од 15 дена од денот кога е побарано;
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2) Список на членови на органот на управување,
односно органот на надзор на друштвото во сопственост на државата;
3) Акционерска книга и податоци за бројот на акции и бројот на гласови на секој акционер; и
4) Список на државни органи кои имаат контрола
или некое друго право врз друштвата кои вршат енергетска дејност производство, трговија или снабдување
на електрична енергија или природен гас.
(3) Изготвената предлог одлуката од став (1) од овој
член Регулаторната комисија за енергетика, заедно со
барањето и документите доставени кон барањето на
англиски и македонски јазик, веднаш ги доставува до
Секретаријатот на Енергетската заедница.
(4) Регулаторната комисија за енергетика води
службена евиденција за кореспонденцијата остварена
со Секретаријатот на Енергетската заедница во врска
со постапката за сертификација на операторот на системот за пренос. Службената евиденција се става на
увид на операторот на системот кој бара сертификација
и на засегнатите државни органи.
Член 6
(1) Во рок од 60 дена по добивање на мислењето од
Секретаријатот на Енергетската заедница, Регулаторната комисија за енергетика, донесува одлука за сертификација, односно одлука за одбивање на барањето за
сертификација.
(2) Со одлуката за сертификација барателот се назначува за оператор на соодветниот систем за пренос и
содржи образложение за исполнетоста на условите
пропишани со Законот за енергетика во однос на сопственоста на средствата за вршење на дејноста, независноста и самостојноста во вршењето на дејноста и
техничката и кадровската оспособеност за вршење на
дејноста.
(3) При донесувањето на одлуката од став (1) од
овој член Регулаторната комисија за енергетика го зема
предвид мислењето на Секретаријатот на Енергетската
заедница.
(4) Ако Секретаријатот на Енергетската заедница не
достави мислење во рок од 60 дена по доставувањето
на предлог-одлуката, Регулаторната комисија за енергетика ќе го извести Секретаријатот на Енергетската
заедница дека ако во рок од 15 дена не го добие мислењето, одлуката од став 1 на овој член ќе биде донесена.
(5) Ако Регулаторната комисија за енергетика оцени дека мислењето на Секретаријатот на Енергетската
заедница во целост или во одделни делови не е прифатливо, во образложението на одлуката од став 1 на овој
член ги наведува отстапувањата, како и причините за
отстапувањата од мислењето на Секретаријатот на
Енергетската заедница.
(6) Регулаторната комисија за енергетика донесува
одлука за одбивање на барањето за сертификација ако
операторот на системот за пренос не докаже дека ги
исполнува условите пропишани во член 71, став 2) и
4), или во член 109 став 2) и 4) од Законот за енергетика.
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(7) Регулаторната комисија за енергетика ја објавува одлуката од ставот (1) на овој член во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница, на која го објавува и мислењето доставено од
Секретаријатот на Енергетската заедница.
IV. ПОСТАПКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА ЛИЦА
ОД ТРЕТИ ДРЖАВИ
Член 7
(1) По барање од операторот или сопственикот на
системот за пренос, Регулаторната комисија за енергетика спроведува постапка за сертификација на операторот на системот за пренос којшто е под контрола од лице или група лица од трета држава или трети држави.
(2) На содржината на барањето и документацијата
којашто се доставува во прилог, соодветно се применуваат одредбите од членот 3 од овој Правилник.
(3) Регулаторната комисија за енергетика за барањето од став (1) од овој член веднаш ги известува Министерството надлежно за работите од областа на енергетиката (во понатамошниот текст: Министерство) и
Секретаријатот на Енергетската заедница.
(4) Регулаторната комисија за енергетика, во рок од
четири месеци од датумот на прием на барањето од
ставот (1) од овој член, изготвува предлог-одлука за
сертификација, односно одбивање на барањето за сертификација.
(5) Регулаторната комисија за енергетика веднаш ја
доставува изготвената предлог-одлука од став (4) од
овој член до Министерството и до Секретаријатот на
Енергетската заедница, заедно со придружната документација врз основа на која е донесена одлуката, на
македонски и англиски јазик, заради добивање на мислење согласно член 76 став (7) од Законот за енергетика.
(6) Регулаторната комисија за енергетика, во рок од
60 дена од денот на доставувањето на мислењето од
Министерството, односно од Секретаријатот на Енергетската заедница, донесува одлука за сертификација,
односно одлука за одбивање на барањето за сертификација.
(7) Ако Министерството, односно Секретаријатот
на Енергетската заедница не достави мислење во рок
од 60 дена по доставувањето на предлог-одлуката, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги извести дека
ако во рок од 15 дена не го добие мислењето, одлуката
од став 6 на овој член ќе биде донесена.
(8) Регулаторната комисија за енергетика донесува
одлука за одбивање на барањето за сертификација ако:
1) операторот на системот за пренос не докаже дека
ги исполнува условите пропишани во член 71, став 2) и
4), или во член 109 став 2) и 4) од Законот за енергетика, или
2) издавањето на сертификатот ја загрозува сигурноста во снабдувањето со електрична енергија и/или
природен гас на Република Македонија и/или сигурноста во снабдувањето на договорна страна или земјачленка на Енергетската заедница, особено имајќи ги
предвид:
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- правата и обврските на Енергетската заедница во
однос на третата држава кои што произлегуваат од
меѓународното право или од склучените меѓународни
договори во кои учествуваат Енергетската заедница и
третата држава а со кои се уредуваат прашања што се
однесуваат на сигурноста во снабдувањето со енергија,
- правата и обврските на Република Македонија коишто произлегуваат од договорите склучени со третата
држава, ако се во согласност со Договорот за Енергетската Заедница, и
- други посебни факти и околности поврзани со
третата држава.
(9) При донесувањето на одлуката од став (6) од
овој член Регулаторната комисија за енергетика е
должна целосно да го земе предвид мислењето на Министерството и мислењето на Секретаријатот на Енергетската заедница.
(10) Регулаторната комисија за енергетика ја објавува одлуката од ставот (6) од овој член кон која е приложено и мислењето доставено од Секретаријатот на
Енергетската заедница во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница.
(11) Ако одлуката на Регулаторната комисија за
енергетика од ставот (6) од овој член не е во согласност со мислењето на Секретаријатот на Енергетската
заедница, одлуката се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, со образложение во
кое се наведени отстапувањата, како и причините за отстапките од мислењето на Секретаријатот на Енергетската заедница.
V. СЕРТИФИКАТ
Член 8
(1) По донесувањето на одлуката за сертификација
од член 6 став (1) или член 7 став (6) од овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика на операторот на системот за пренос му издава сертификат.
(2) Во прилог на сертификатот од ставот (1) на овој
член е и одлуката за сертификација.
(3) Формата и содржината на сертификатот се содржани во Прилог 2 на овој Правилник.
VI. РЕВИЗИЈА НА СЕРТИФИКАЦИЈАТА
Член 9
(1) Регулаторната комисија за енергетика поведува
постапка за ревизија на сертификацијата ако при вршење на надзор врз работењето на операторот на системот за пренос, или ако била известена од операторот
или службеникот за усогласеност назначен во согласност со член 74, односно член 112 од Законот за енергетика, или на друг начин дошла до сознанија дека настанала или се планира настанување на промена во сопственичката структура на операторот или друга промена којашто може да влијае врз исполнувањето на неговите обврски утврдени во Законот за енергетика.

(2) Постапката од ставот (1) на овој член Регулаторната комисија за енергетика ја поведува и по барање од
Секретаријатот на Енергетската заедница.
(3) Регулаторната комисија за енергетика доставува
до операторот на соодветниот систем за пренос известување за започнувањето на постапката од став (1) на
овој член со кое го задолжува да ја обезбеди потребната документација, податоци и информации од коишто
може да се утврди планираната или настанатата промена, како и рок за нивно доставување којшто не може
да биде покус од 15 дена.
(4) Во рок од 60 дена по добивањето на бараните
податоци, информации и документација, Регулаторната
комисија за енергетика изготвува предлог-одлука за издавање на нов или одземање на постојниот сертификат
и ја доставува на мислење до Секретаријатот на Енергетската заедница.
(5) Во рок од 60 дена по добивање на мислење од
Секретаријатот на Енергетската заедница, Регулаторната комисија за енергетика донесува одлука за издавање
на нов или одземање на постојниот сертификат.
(6) Ако Секретаријатот на Енергетската заедница не
достави мислење во рок од 60 дена по доставувањето
на предлог одлуката, Регулаторната комисија за енергетика ќе го извести Секретаријатот на Енергетската
заедница дека ако во рок од 15 дена не го добие мислењето, одлука за издавање на нов или одземање на постојниот сертификат ќе биде донесена.
(7) При донесувањето на одлуката од став (5) од
овој член Регулаторната комисија за енергетика е
должна целосно да го земе предвид мислењето на Секретаријатот на Енергетската заедница.
(8) Регулаторната комисија за енергетика ја објавува одлуката од ставот (5) од овој член во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница.
(9) Ако одлуката на Регулаторната комисија за
енергетика од ставот (5) од овој член не е во согласност со мислењето на Секретаријатот на Енергетската
заедница, Регулаторната комисија за енергетика на својата веб страница ги наведува отстапувањата, како и
причините за отстапките од мислењето на Секретаријатот на Енергетската заедница.
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 10
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-1538/1
1 август 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
2801.
Врз основа на член 9, член 25 и член 56, став 1, точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000,
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14,
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16,
120/16 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, на седницата
одржана на 11 јули 2018 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 18/2015, 64/2015, 96/2015,
125/2015 и 187/2016), по членот 23 се додава нов член
23-а кој гласи:
“Член 23-а
Доколку осигурените лица и лекарот од член 20,
член 21 и член 23 на овој правилник, немаат електронска здравствена картичка, верификацијата на направениот избор на лекар/промена на лекар ја врши лекарот
со дигитално потпишување со општо прифатениот
електронски потпис во согласност со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.
Примерок од хартиениот ИЛ-1 образец потпишан од
страна на избраниот лекар и осигуреното лице останува во здравствениот картон на осигуреникот.“
Член 2
Членот 55 се менува и гласи:
“ Осигуреното лице може да користи здравствени
услуги во:
1. специјалистичко - консултативната здравствена
заштита со упат од избраниот лекар или од лекар специјалист од иста или друга дејност;
2. болничка здравствена заштита осигуреното лице може да користи по правило со болнички упат издаден од лекарот специјалист /субспецијалист;
3. во итни случаи осигуреното лице може да користи здравствени услуги во болничката здравствена заштита со упат од избраниот лекар само во следните случаи:
- дијагностицирани хронични заболувања;
- по проценка на избраниот лекар за итност на
здравствената состојба на осигуреното лице, со соодветно образложение за итноста и со проценка за натамошниот тек на третманот, што избраниот лекар соодветно го документира во медицинското досие на осигуреното лице;
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- кога упатувањето го врши избраниот лекар за детската популација до 14 годишна возраст и избран лекар
гинеколог;
-на закажан контролен преглед и
- избраниот лекар може да го упати осигуреното лице во определени случаи и за определени состојби за
здравствени услуги кои исклучиво се вршат на Универзитетските клиники – Скопје.
Избраниот лекар и лекарот специјалист/субспецијалист го упатуваат осигуреното лице да користи здравствена заштита во здравствени установи каде Фондот
обезбедил вршење на здравствени услуги.
Упатот има важност само кога осигуреното лице
има платен придонес за задолжително здравствено осигурување.
Член 3
По членот 55 се додава нов член 55-а кој гласи:
“Член 55-а
“Упатот за користење на здравствени услуги на повисоко ниво на здравствена заштита, може да биде:
1. Упат за специјалистичко консултативна здравствена заштита:
- редовен специјалистички/субспецијалистички
упат во закажан термин од листата на закажани прегледи/интервенции, кој треба да се реализира во рок од
7 дена;
- итен специјалистички/субспецијалистички упат во
случај на животнозагрозувачка /итна состојба на осигуреното лице, кој треба да се реализира во рок од 24
часа;
- упат без закажан термин заради издавање на
препорака за боледување, користење на хронична терапија, издавање на ортопедски помагала за преглед /аплицирање на терапијата во рок од 24/48/72 часа,за остварување на право на БПО или остварување на други
права за кои е потребно мислење од специјалист/субспецијалист/конзилиум на лекари, кој треба да
се реализира во рок од 7 дена;
Упат без закажан термин се издава кога не може да
се закаже термин за редовен упат, во случај на постоење на оправдана медицинска индикација.Осигурениците со упат без закажан термин се прегледуваат, по завршување на прегледите на осигурениците со редовен
специјалистички/субспецијалистички упат во закажан
термин и
- упатот за дијагностичка лабораторија без закажан
термин.
Упатот за специјалистичко консултативна здравствена заштита важи од денот на издавањето, односно
од денот на закажаниот преглед и/или дијагностичко
испитување и/или интервенција до завршување на епизодата на лекување (пакет на здравствени услуги) која
може да трае повеќе месеци.
2. Упат за болничка здравствена заштита:
- редовен болнички упат издава лекар специјалист/субспецијалист кој го извршил прегледот;
-упат за дневна болница издава лекар специјалист/субспецијалист за дијагностичко терапевтска интервенција за престој во болница еден или повеќе денови без преноќување;
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- итен
болнички упат издава лекар специјалист/субспецијалист кој го извршил прегледот и оценил дека е потребна итна хоспитлизација или хируршка интервенција.“
Член 4
Членот 58 се менува и гласи:
“Специјалистичко - консултативна здравствена
заштита опфаќа специјалистички прегледи, дијагностички, терапевски и рехабилитациони постапки според
медицински индикации.
Специјалистичко - консултативната здравствена
заштита осигуреното лице ја остварува во најсоодветната здравстена установа која врши такви здравствени
улуги, врз основа на пропишан образец на упат од избраниот лекар/лекар специјалист/субспецијалист. Заради укажување на специјалистичко-консултативни
здравствени услуги, осигуреното лице може да биде
упатено во јавни и приватни здравствени установи на
територијата на Република Македонија, каде Фондот
обезбедил вршење на здравствени услуги.
Избраниот лекар/лекар специјалист/субспецијалист
упатувањето го врши според утврдени листи на здравствени услуги од Министерството за здравство, кои
може да се вршат во специјалистичко - консултативна
здравствена заштита во здравствените установи.
По извршениот прв преглед на осигуреното лице, за
секој нареден контролен преглед лекарот специјалист/
субспецијалист издава специјалистички/субспецијалистички упат во истата здравствена установа, која врши
специјалистичко – консултативни здравствени услуги
од иста дејност.
Во случаи кога лекарот специјалист/ субспецијалист има потреба од одредени дополнителни дијагностички или терапевтски процедури, осигуреното лице
го упатува со интерспецијалистички упат во друга
здравствена установа која врши специјалистичко – консултативни здравствени услуги од иста или друга дејност.
Осигуреното лице со интерен упат се упатува кај
друг специјалист во иста здравствена установа заради
дополнителни дијагностички или терапевтски процедури.
Упат за специјалистичко консултативна здравствена заштита за хронични заболувања, секој месец издава
лекарот специјалист/субспецијалист кој ја пружа здравствената услуга.
Извештајот издаден од лекар специјалист/ субспецијалист е со важност до првиот извршен контролен
преглед, но не повеќе од 12 месеци.
Член 5
Членот 59 се менува и гласи:
“Осигуреното лице биохемиските лабораториски
испитувања за потребите на примарна здравствена
заштита ги користи врз основа на пропишан образец
упат ЛУ1-а од страна на избраниот лекар, од дејноста
општа медицина, гинекологија и општа стоматологија.
Избраниот лекар од дејноста општа медицина, издава упат ЛУ1-б за утврдување на вредностите на биохемиските лабораториски здравствени услуги: ТСХ (ти-
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реостимулирачки хормон), OGTT(орален гликоза толеранс тест), HbA1C (гликозилиран хемоглобин) и PSA
(тумор маркер за простата).
Избраниот гинеколог издава на осигуреното лице
на пропишан образец упат ЛУ1-в, за утврдување на
хормонски статус и тумор маркери.
Упатот ЛУ1-б издаден од избраниот лекар од дејноста општа медицина и ЛУ1-в издаден од избраниот
гинеколог содржи биохемиски лабораториски услуги
наведени во став 2 и 3 на овој член.
Лекарот специјалист/субспецијалист биохемиските
лабораториски испитувања за потребите на специјалистичка/субспецијалистичка здравствена заштита, ги наведува на пропишан образец упат ЛУ2. Во биохемиските лабораториски испитувања се содржани и биохемиските испитувања од упатите ЛУ1-а, ЛУ1-б и ЛУ1в.“
Резултатите од биохемиските лабораториски испитувања за упатите ЛУ1-б, ЛУ1-в и ЛУ2 се издаваат од
лекар специјалист по медицинска биохемија на пропишан образец ЛУ-извештај.
Член 6
Членот 60 се менува и гласи:
“Избраниот лекар од дејноста општа медицина и
гинекологија врз основа на однапред закажано испитување со наведување на видот на услугите со упат РДУ1
го упатува осигуреното лице за радиодијагностичките
испитувања: нативна и контрасна радиолошка дијагностика, ехо дијагностика и мамографија.
Избраниот лекар од дејноста општа стоматологија
може да упатува со упат РДУ 1 само за нативна радиолошка дијагностика.
Лекарот специјалист/субспецијалист од соодветна
дејност врз основа на однапред закажано испитување
со наведување на видот на услугите со упат РДУ2 го
упатува осигуреното лице за радиодијагностички испитувања: КТ-компјутерска томографија, МР-магнетна
резонанца, ПЕТ скен и други специфични радиодијагностички испитувања.
Во упатот РДУ2 се содржани и радиодијагностичките услуги од упатот РДУ1.
Упатите за радиодијагностички испитувања РДУ1
и РДУ2 може да бидат:
- редовен упат со закажан термин од листата на закажани прегледи/интервенции, кој може да се реализира во рок од 7 дена,
- итен упат издаден од избраниот лекар или лекар
специјалист/субспецијалист во случај на животнозагрозувачка/итна состојба на осигуреното лице кој може да
се реализира во рок од 24 часа со образложение за причини за итност.
- упат без закажан термин кога прегледот не е итен,
но не постои можност да се закаже редовен термин, во
период од 7 дена. Упатот се реализира по завршување
на редовните радиодијагностички испитувања во закажан термин.
Доколку осигуреното лице се упатува за повеќе
здравствени услуги од иста дејност, се користи еден
упат.
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Резултатите од радиодијагностичките испитувања
се издаваат на пропишан образец РДУ-извештај.“
Член 7
Членот 61 се менува и гласат:
“Во случај кога на осигуреното лице е пружена
здравствена заштита од лекар од итна медицинска помош, лекар од дежурната служба, домашно лекување
или рурален лекар од јавна здравствена установа, издава извештај за здравствената состојба од непосредно
извршениот преглед на соодветен обрaзец.
Во извештајот лекарот од став 1 на овој член, ја
евидентира здравствената состојба на осигуреното лице од првиот непосредно извршен преглед до неговиот
прием во амбулантата на болничката здравствена установа.
Извештајот се доставува до избраниот лекар или
лекарот специјалист/субспецијалист кој прв го примил
и прегледал осигуреното лице во болничката здравствена установа/ургентен центар. За извршениот преглед лекарот специјалист/субспецијалист издава итен
упат.“
Член 8
Членот 62 се менува и гласи:
“Кога се издава редовен упат со закажан термин, а
во здравствената установа има повеќе лекари од иста
специјалност, осигуреното лице самостојно може да се
определи кај кој лекар специјалист ќе користи здравствени услуги.
Доколку на осигуреното лице е издаден упат без закажан термин во здравствената установа во која има
повеќе лекари од иста специјалност, здравствената установа определува кој лекар специјалист ќе ја пружи
здравствена услуга.
По исклучок на став 2 на овој член, оигуреното лице може самостојно да се определи кај лекарот специјалист кој е достапен да ја пружи здравствената услуга
во периодот на важноста на упатот без закажан термин.“
Член 9
Членот 64 се менува и гласи:
“Лекарот специјалист/субспецијалист наодите од
извршениот специјалистички преглед и другите испитувања со мислење за здравствената состојба на осигуреното лице и упатство за натамошното лекување ги
доставува до лекарот кој го упатил осигуреното лице
на специјалистички преглед. Во извештајот се содржани наодите од дијагностичките испитувања и мислење
за здравствената состојба на осигуреното лице со
препорака за понатамошно лекување со соодветна терапија, времетраење на привремена спреченост за работа, потреба за користење на ортопедско помагало и
др.
За извршениот преглед на осигуреното лице, избраниот лекар, односно лекарот специјалист/субспецијалист кој издал упат, има увид во специјалистичкиот/субспецијалистичкиот извештај преку Националниот систем за електронски евиденции во здравството.“
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Член 10
Во членот 75 по зборовите “ со сместување“ се додаваат зборовите “и исхрана“.
Член 11
Членот 76 се менува и гласи:
“Болничкото лекување, по правило се остварува врз
основа на упат од лекар специјалист од соодветна специјалност, на пропишан образец.
Во итни случаи осигуреното лице може да користи
здравствени услуги со упат издаден од лекарот специјалист/субспецијалист во специјалистичко– консултативна и болничка здравствена заштита и тоа:
- за здравствени услуги кои се пружени на осигурено лице примено без упат како итен случај во специјалистичка/субспецијалистичка амбуланта во болничка
установа, лекарот специјалист/субспецијалист издава
специјалистички/субспецијалистички упат. Врз основа
на издадениот специјалистички/субспецијалистички
упат, извршените здравствени услуги здравствената установа ги фактурира со соодветен пакет до Фондот.
- кога при прегледот на осигуреното лице лекарот
специјалист/субспецијалист постави индикација за
болничко лекување, издава само болнички упат. Врз
основа на издадениот болнички упат, извршените
здравствени услуги, заедно со прегледот при приемот
на осигуреното лице, здравствената установа ги фактурира до Фондот по ДСГ методологија, или по пакет за
дневна болница.
Член 12
По членот 76 се додават четири нови члена 76-а,
76-б, 76-в и 76-г кои гласат:
“Член 76-а
Доколку за време на болничко лекување на осигуреното лице во здравствената установа лекувањето не е
завршено и има потреба од дополнително лекување во
друга здравствена установа, се издава упат за трансфер
на хоспитализирани лица на пропишан образец.
Упат за трансфер на хоспитализирани лица може да
се издаде при:
- трансфер на хоспитализирано осигурено лице од
една во друга здравствена установа на терцијарно
ниво,
- трансфер на хоспитализирано осигурено лице од
една болничка здравствена установа до друга болничка здравствена установа и
- трансфер на хоспитализирано осигурено лице од
болничка здравствена установа на клиника.
Член 76-б
Кога за време на болничко лекување на осигурено
лице, лекарот специјалист/субспецијалист оцени дека
има потреба од користење на сервисни услуги од друга
здравствена установа, издава упат за сервисни услуги
на пропишан образец и тоа:
1. Упат за сервисни услуги за специјалистички/субспецијалистички преглед кога осигуреното
лице треба да се упати во друга јавна здравствена установа заради користење на определена специјалистичко
консултативна здравствена услуга,
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2. Упат за сервисни услуги за дијагностичко лабораториски испитување(микрибиологија, нуклеарна медицина и патолошка анатомија и др.),
3. Упат за сервисни услуги за вршење на одредена
дијагностичка процедура во друга јавна здравствена
установа (ЕХО кај интернист, ЕМГ, ЕЕГ, КСТ и др.),
4. Упат за сервисни услуги за биохемиски лабораториски испитувања Лу2 во друга здравствена установа,
5. Упат за сервисни услуги за радиодијагностички
испитувања РДУ2 за определена радиодијагностика во
друга јавна здравствена установа.
Упатот за сервисни услуги се издава и важи само
додека осигуреното лице е на болничко лекување.
Член 76-в
Кога за време на болничкото лекување на осигуреното лице, има потреба за вршење на дополнителни испитувања во истата јавна здравствена установа, лекарот специјалист/субспецијалист издава:
1. Упат за интерни услуги за специјалистички/субспецијалистички преглед заради користење
на други здравствени услуги во истата здравствена установа,
2. Упат за интерни услуги за дијагностичка лабораторија за лабораториско испитување на осигуреното
лице,
3. Упат за интерни услуги за вршење на одредена
дијагностичка процедура (ЕХО кај интернист, ЕМГ,
ЕЕГ, КСТ и др.),
4. Упат за интерни услуги за биохемиски лабораториски испитувања Лу2 и
5. Упат за интерни услуги за радиодијагностички
испитувања РДУ2 за определена радиодијагностика
Кога осигуреното лице се лекува во едно оделение
од болничката установа, а се оцени дека поуспешно и
посоодветно може да се лекува во друго одделение на
истата установа, се упатува со упат за интеродделенски
трансфер на пропишан образец.
Упат за интерни услуги се издава и важи само додека осигуреното лице е на болничко лекување.“
Член 76-г
“Барање за обдукција издава лекар специјалист/субспецијалист/мртвопроверител, во случај кога
согласно Законот за здравствено осигурување, треба да
се врши обдукција на починато осигурено лице.
По завршена обдукција се издава обдукциски наод
на пропишан образец.“
Член 13
Во членот 77 ставот 3 се менува и гласи:
“Упатот има важност само кога осигуреното лице
има платен придонес за задолжително здравствено осигурување.“
Член 14
Членот 79 се менува и гласи:
По завршеното болничко лекување, здравствена установа на осигуреното лице на денот на отпуштање од
болница, издава отпусно писмо со совет и препорака за
понатамошно лекување.
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Во медицински извештај кој е прилог кон отпусното писмо хронолошки се наведува дијагностичко терапевскиот третман за време на болничкото лекување.
Кога за осигуреното лице се чека хистопатолошки
наод, се издава отпусно писмо со работна дијагноза, а
по добиените резултати од наодот се издава отпусно
писмо со конечна дијагноза.
Осигуреното лице ја потпишува фактурата
(пресметката) за извршените здравстени услуги, а болничка здравствена установа е должна да му издаде копија од фактурата (пресметката) што ја доставува до
Фондот.
Член 15
Членот 80 се брише.
Член 16
Во член 87 став 3 по зборовите “потребата за“, се
додават зборовите “отварање или“.
Член 17
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од
министерот за здравство.
Членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 ќе
се применуваат по создавање на технички услови за
нивно применување, но не повеќе од 6 месеци од денот
на стапување во сила на овој правилник.
Бр. 02-10240/2
11 јули 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Верица Проковиќ, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2802.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни
2018 година, во однос на месец мај 2018 година, изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец јуни 2018 година,
во однос на месец мај 2018 година, работодавачите од
членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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