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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3724.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 ноември 2013 година.
Бр. 07-4372/1
12 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО
Член 1
Во Законот за заштита од пушењето („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95, 70/2003,
29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10 и 100/11),
членот 7 се менува и гласи:
„Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат Државниот пазарен
инспекторат, Државниот санитарен и здравствен
инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни
работи.
Државниот просветен инспекторат врши инспекциски надзор во објектите во кои се врши основно образование, средно образование, високо образование,
научни институции, ученички и студентски домови,
јавни и приватни воспитно-образовни и згрижувачки
установи и игротеки.“
Член 2
Во членот 8 став 2 зборовите: „министерот на надлежното министерство“ се заменуваат со зборовите:
„Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.
Член 3
Во членовите 10-а, 10-б ставови 1, 3 и 5, 10-в ставови 1, 2, 4, 6 и 8 и 10-г ставови 1 и 7 по зборот „труд“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „даночниот
инспектор“.
Член 4
Во членот 10-г ставови 1 и 7 по зборовите: “државниот просветен инспектор“ се става запирка и се додаваат зборовите: “униформираниот полициски службеник“.
Во ставот 4 по зборот „политика“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „односно министерот за внатрешни работи“.

Во ставот 5 по зборот „политика“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „односно Министерството за
внатрешни работи“.
Во ставот 11 по зборот „политика“ се става запирка
и се додаваат зборовите: „односно министерот за внатрешни работи“.
Член 5
Во членот 10-д став 2 по зборот „образованието“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „внатрешните
работи“.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE NGA PIRJA E DUHANIT
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje nga pirja e duhanit ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/95,
70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008, 140/2008, 35/10
dhe 100/11), neni 7 ndryshohet si vijon:
"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të
këtij ligji kryejnë Inspektorati Shtetëror i Tregut,
Inspektorati
Shtetëror
Sanitar
dhe
Shëndetësor,
Inspektorati Shtetëror i Punës, Drejtoria e të Hyrave
Publike dhe Ministria e Punëve të Brendshme.
Inspektorati Shtetëror i Arsimit kryen mbikëqyrje
inspektuese në objekte ku zhvillohet arsimi fillor, arsimi i
mesëm, arsimi i lartë, institucione shkencore, konvikte të
nxënësve dhe studentëve, institucione publike dhe private
edukative arsimore dhe përkujdesëse dhe lokale për lojëra
dhe argëtim."
Neni 2
Në nenin 8 paragrafi 2 fjalët: "ministri i ministrisë
kompetente" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror
për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe
Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".
Neni 3
Në nenet 10-a, 10-b paragrafët 1, 3 dhe 5, 10-v
paragrafët 1, 2, 4, 6 dhe 8 dhe 10-g paragrafët 1 dhe 7 pas
fjalës "punë" vihet presje dhe shtohen fjalët: "inspektori
tatimor".
Neni 4
Në nenin 10-g paragrafët 1 dhe 7 pas fjalëve:
"inspektori shtetëror i arsimit" vihet presje dhe shtohen
fjalët: "nëpunësi policor në uniformë".
Në paragrafin 4 pas fjalës "politikë" vihet presje dhe
shtohen fjalët: "përkatësisht ministri i Punëve të
Brendshme".
Në paragrafin 5 pas fjalës "politikë" vihet presje dhe
shtohen fjalët: "përkatësisht Ministria e Punëve të
Brendshme".
Në paragrafin 11 fjalës "politikë" shtohen vihet presje
dhe fjalët: "përkatësisht ministri i Punëve të Brendshme".
Neni 5
Në nenin 10-d paragrafi 2 pas fjalës "arsimit" vihet
presje dhe shtohen fjalët: "punëve të brendshme".
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
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3725.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2012 ГОДИНА
Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2012 година,
што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 11 ноември 2013 година.
Бр. 07-4360/1
11 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2012 ГОДИНА
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3726.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА
I
Г. Панде Лазаревски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Молдавија, со седиште во
Букурешт.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 155
Претседател
12 ноември 2013 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3727.
Врз основа на член 9-a став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008,
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 16.10.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БЕЗ НАДОМЕСТ
НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
нафтени деривати на град Скопје, за потребите на ЈСП
„Скопје“ и тоа:
- Еуродизел БС 970.000 литри, од кои 200.000 литри
гориво Еуродизел БС од задолжителните резерви на
нафта и нафтени деривати ќе се обезбедат во 2013 година, а остатокот од 770.000 литри гориво ќе се обезбедат до крајот на март 2014 година.
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Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на град Скопје, заради активностите за оперативно довршување на проектот Милениумски Крст
Водно, со пропратни објекти околу истиот.
Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на град Скопје.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-6310/1
16 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

3728.
Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за
јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 114/2009, 124/2010, 23/2011,
53/2011, 44/2012 и 168/2012), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 8.10.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА АВТОПАТ А-2 ОД
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ДЕВЕ БАИР ДО ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН ЌАФАСАН (КОРИДОР VIII)
1. Со оваа одлука се определува име на автопатот
А-2 од граничен премин Деве Баир до граничен премин
Ќафасан (Коридор VIII).
2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и
гласи ,,Мајка Тереза“.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-8539/1
Претседател на Владата
8 октомври 2013 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
3729.
Врз основа на член 166 од Законот за енергетика
(,,Службен весник на Република Македонија´´ бр.16/11,
136/11 и 79/13 ), министерот за економија донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ГАСОВОДНИ СИСТЕМИ ОД ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ
ЗА РАБОТЕН ПРИТИСОК ДО 10 BAR
Член1
Во Правилникот за техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 10 BAR (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.133/12 и 166/12), во членот 34 стандардот
,,DIN 4069“ се заменува со стандардот ,,МКС
1007:2013“.
Член2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-5538/3
7 ноември 2013 година
Министер,
Скопје
Ваљон Сараќини, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3730.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), министерот за труд и социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово, број 034415, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 9.10.2013 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-7650/4
8 ноември 2013 година
Министер,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3731.
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 и 123/12),
член 68 став 1 точка 1 и член 69 став 2 од Законот за
банките („Службен весник на Република Македонија“
бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната
банка на Република Македонија донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ
РИЗИК
1. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/13), во точка 2 потточка 2.2 алинеја 1 зборовите
„следниве побарувања“ се бришат.
По потточка 2.18 се додава нова потточка 2.19 којашто гласи:
„2.19. Под нето-извозник се подразбира резидент
којшто во претходните дванаесет месеци остварил поголем девизен прилив врз основа на остварен извоз, од
девизниот одлив врз основа на остварен увоз.“
2. Во точка 6 став 5 алинеја 2, зборовите: „и/или
други банки“ се бришат, а точката на крајот од алинејата се заменува со точка и запирка.
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3 којашто
гласи:
„- денови на доцнење во исполнувањето на обврските врз основа на кредити и други форми на кредитна изложеност од други банки или обврски кон други лица утврдени најмалку врз основа на последните
расположливи податоци (на пр. Кредитниот регистар
на Народната банка, кредитните бироа и слично).“
3. Во точка 7 потточка 7.4 став 2, по бројот: „5“ запирката се брише, а по зборот: „тендер“ се додаваат
зборовите: „или доколку станува збор за изложеност
кон друга банка, врз основа на тековни сметки во
странска валута во странство“.
4. Во точка 9 став 3, по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: „од оваа одлука“.
5. Во точка 10 став 1, зборовите: „ дисконтирани со
тековната пазарна цена на безризичните хартии од
вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваното плаќање или наплата“ се заменуваат со зборовите: „ дисконтирани со тековниот пазарен принос на
безризичните хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот
на очекуваната наплата“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Доколку не постои тековен пазарен принос на безризичните хартии од вредност со ист рок на достасување како рокот на очекуваната наплата, утврдувањето
на сегашната вредност на очекуваните идни парични
текови врз основа на преземената потенцијална обврска на банката се врши со тековниот пазарен принос
на безризичните хартии од вредност со најблиска рочност до рочноста на очекуваната наплата.“
6. Во точка 15 ставот 6 се брише, а ставот 7 станува
став 6.
Во ставот 7, којшто станува став 6, алинеја 3, бројот: „6“ се заменува со бројот: „7“.
По ставот 6 се додава нов став 7 којшто гласи:
„По исклучок на ставот 6 алинеја 1 од оваа точка, за
кредитните изложености за кои постојат цврсти очекувања дека не може да се наплати ниту дел од нив, банката може да врши исправка на вредноста, односно да
издвојува посебна резерва во износ од најмалку 85%,
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доколку кредитната изложеност е обезбедена со залог
на фабрики и други слични производствени капацитети, земјоделско земјиште и производи чијашто цена
зависи од движењата на цената на тој производ на светските берзи, при што банката поседува уредна документација за залогот, и тоа:
- за фабриките и другите слични производствени
капацитети и земјоделското земјиште: нотарски акт со
прилози за воспоставен залог над недвижниот имот,
вклучително и клаузула за извршност; имотен лист или
друг доказ од надлежна институција за воспоставен залог на недвижен имот, при што се има предвид пазарната вредност на заложениот имот во однос на вкупниот долг на клиентот којшто е обезбеден со тој имот;
осигурителна полиса за недвижниот имот, винкулирана
во корист на банката; важечка процена на пазарната
вредност на недвижниот имот, извршена согласно со
закон и друга соодветна документација;
- за производите чијашто цена зависи од движењата
на цената на тој производ на светските берзи: доказ за
упис во заложен регистар; прв ред на наплата во однос
на останатите залогопримачи; осигурителна полиса за
заложениот производ, винкулирана во корист на банката; право на контрола и физичка проверка на залогот,
на редовна основа; доказ за редовно следење на пазарната вредност на заложениот производ на светските
берзи и друга слична документација.“
7. Во точка 24 став 1, зборовите: „исправка на вредноста“, се заменуваат со зборовите: „исправка на вредноста/посебна резерва“.
8. Во точка 25 во ставовите 1 и 2, зборовите: „исправката на вредноста“, се заменуваат со зборовите:
„исправката на вредноста/посебната резерва“.
9. Во точка 29 став 4, во втората реченица по сврзникот: „и“ се додаваат зборовите: „нето-извозниците
и“.
10. Во точка 30 став 2, зборовите: „извештајот од
ставот 1 алинеја 4 којшто се доставува“ се заменуваат
со зборовите: „извештаите од ставот 1 алинеи 4 и 7 коишто се доставуваат“.
11. Во точка 41 став 1 алинеја 1, зборот: „конечна“,
се заменува со зборот: „правосилна“.
12. Во точка 42 по зборот: „побарувањето“ се додаваат зборовите: „од точка 41 став 1 алинеја 2 од оваа
одлука“.
13. Точката 44 се менува и гласи:
„44. Банката е должна да го пренесе отпишаното
побарување на посебна вонбилансна сметка и за него
да води посебна евиденција во период од најмалку десет години.“
14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 декември
2013 година.

О. бр. 02-15/XI-1/2013
7 номеври 2013 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3732.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011,
136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот
систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010,
9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на
„МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за ноември 2013 година, на седницата одржана на 13 ноември 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ОД 2013
ГОДИНА
Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како
вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на
природниот гас за месец ноември од 2013 година, се
утврдува да изнесува 22,4865 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката
на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 22,1907 ден/nm3 и цена за услугата
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно
приклучени на системот за пренос на природен гас во
износ од 0,2958 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во
износ од 1,2465 ден/nm3, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.
Надоместокот кој што треба да го платат тарифните
потрошувачи непосредно приклучени на системот за
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и
3 на овој член, за месец ноември 2013 година во кој не
е содржан данокот на додадена вредност изнесува
23,7330 ден/nm3.
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец ноември
од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,2719 ден/nm3.
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став
4 и 5 на овој член, за месец ноември од 2013 година изнесува 28,0049 ден/nm3.
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Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс
на САД доларот од 44,7600 денари за еден САД долар,
за месец октомври од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.
Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 08-212/13
13 ноември 2013 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
3733.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана
на ден 11.11.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на Бул. Јане Сандански бр.
113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕ „Големача“ со
реф. бр. 259, издадена со Одлука УП1 бр. 07-260/12 од
26.06.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 90/13)
влегува во сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-260/12
11 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане
Сандански бр. 113/12, Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
11.11.2013 година
4. Датум до кога важи лиценцата
11.11.2048 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 132.01.1/13
6. Број на деловниот субјект – 6311792
7. Единствен даночен број – 4030008015431
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Големача“ со
реф. бр. 259 на КП бр. 2420, ИЛ бр. 376 (машинска
зграда), КО Слоештица, Oпштина Демир Хисар.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енер-
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гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за

14 ноември 2013

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
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произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
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19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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3734.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за влегување во сила на лиценцата за производство на електрична енергија на седницата одржана
на ден 11.11.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштвото за производство на
електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на Бул. Јане Сандански бр.
113/12 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕ „Мала река“
со реф. бр. 258, издадена со Одлука УП1 бр. 07-259/12
од 26.06.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр.
90/13) влегува во сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-259/12
11 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Бул. Јане
Сандански бр. 113/12, Скопје.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
11.11.2013 година
4. Датум до кога важи лиценцата
11.11.2048 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 131.01.1/13
6. Број на деловниот субјект – 6311792
7. Единствен даночен број – 4030008015431
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Мала река“
со реф. бр. 258 на КП бр. 1584/3 ИЛ бр.119 и KП 2198/2
ИЛ бр.123 (машинска зграда), КО Бабино, Општина
Демир Хисар.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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\13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
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произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
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20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност
со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски
дејности.
22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Бр. 157 - Стр. 47

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Стр. 48 - Бр. 157
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3735.
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 и 145/12), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2013 година, во однос на месец септември 2013
година, е пониска од 0,1%.
2. Исплатата на платите за месец октомври 2013, во однос на месец септември 2013 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,
Диме Спасов, с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТА Р ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

