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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4273.
У К А З Бр. 4
Од 29 декември 2020 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 42/2020), и
член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011,
55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015, 71/16 и „Службен
весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19,
275/19 и 14/2020)
СЕ ОТПОВИКУВА
полковник КУЗМАНОВ ДОНЧЕ
ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ЦРНА ГОРА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И РЕПУБЛИКА КОСОВО
ФЧ: полковник, по формација полковник
лична ВЕС: 31539
Овој Указ да се изврши на 29.12.2020 година.
Бр. 08-1561/1
29 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

4274.
Врз основа на член 96, став (1) точка (1), став (4) и
став (7) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10,
51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 10 ноември 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ЗА
ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ЗА ВОДОЗАФАТНИОТ ОБЈЕКТ ИЗВОР „РАШЧЕ“, МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, УСЛОВИ, НАЧИН НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИТЕ ЗОНИ И КАРТОГРАФСКИ ПРИКАЗ
Член 1
Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на
водозафатниот објект извор „Рашче“ кој е во интерес
на јавното водоснабдување на вода наменета за консумирање од страна на човекот, за Градот Скопје.
Член 2
Околу водозафатниот објект изворот „Рашче“ од
член 1 на оваа одлука се определуваат четири заштитни зони и тоа:
1. Прва потесна заштитна зона (зона на строг санитарен надзор);
2. Прва поширока заштитна зона;
3. Втора заштитна зона (зона на санитарно ограничување);
4. Трета заштитна зона (зона на хигиенско – епидемиолошко следење и набљудување).
Член 3
Границата на прва потесната заштитна зона (зоната
на строг санитарен надзор) е непосредниот простор околу местото на зафаќање на водата наменета за пиење и
за дистрибуција на водата. Првата потесната заштитна

зона го опфаќа изворот Рашче (каптажа Рашче I и каптажа Рашче II), потоа водозафатните објекти со сите
придружни објекти, дренажни галерии, електро опрема, бетонска комора, пумпна станица, бетонски канал за одведување на вишокот на вода, канал за дренирање на површинските води како и објект за надлежен
чувар во период од 24 часа во текот на денот.
Прва потесната заштитна зона за водозафатот за градот Скопје зафаќа површина од околу 36 хектари и се
протега почнуваќи од најсеверната точка Т – 1 до точка Т – 16 правец границата се движи покрај асфалтираниот пат по веќе постоечката жичана ограда, во близина на река Вардар. Од точка Т – 16 го менува правецот
во северозапад и запад, се движи во подножје на масивот Жеден до најсеверната точка Т – 1 која се спојува
со жичаната ограда.
Зоната е прописно уредена и оградена со бодликава
жица прицврстена за бетонски столбови во сите правци
околу зафатот на изворот „Рашче”.
Член 4
Границата на првата поширока заштитна зона се
протега почнуваќи од најсеверната точка Т – 1 се наоѓа
во долот, меѓу ридот Станковац и Мазлишке, во близина на површинскиот водотек – Трска. На исток, таа продолжува по геолошка граница на мермерите со радушките серпентинити се до точка Т – 2 која се наоѓа на
границата со Косово. До точка Т – 3 границата се движи по граничната линија со Косово и на овој дел се поклопува со границата на втората заштитна зона. Од оваа
точка, таа се спушта кон југ, го заобиколува рудникот
Радуша и продолжува кон исток по граница на серпентинитите се до точка Т – 4. Од тука, границата се спушта во правец југо исток кон река Вардар, цело време
движејќи се по геолошка граница на Жеденскиот масив. Од пресечна точка Т – 5 таа го менува правецот
кон исток, движејќи се низ геолошката граница на мермерите, до точка Т – 6. Од оваа точка, границата се движи главно во правец југ, југо – запад, пресекувајќи ја
река Вардар, над село Рашче и село Бојане, до точка Т
– 9. Во правец југ, се спушта по геолошка граница на
Жеденскот масив до точка Т – 13 каде го менува правецот во запад се до точка Т – 15. Од оваа точка, до последната, крајна точка Т – 19, границата се движи строго по геолошката граница на Жеденскиот мермерен масив, од каде во правец исток се затвора во почетната Т
– 1 каде завршува.
Член 5
Границата на втората заштитна зона (зона на санитарно ограничување) го опфаќа просторот на Долен Полог од каде се врши активно прихранување на Жеденската акумулација, ја опфаќа Дервенска клисура и ободот на Скопска котлина, движејќи се низ сливното подрачје на изворот.
Границата на втората заштитна зона, започнува со
најсеверната точка Т – 1 која се наоѓа на границата со
Република Косово. Во правец исток, се движи по границата со Косово се до точка Т – 2 каде го менува правецот кон југ, следејќи го сливното подрачје, минувајќи
низ највисоките точки на Косматица, Орљак, Мадем и
Кале. Од тука, границата го сече регионалниот пат
Скопје – Радуша и реката Вардар до точка Т – 3 која се
наоѓа на патот Радуша – извор Рашче. Од југоисточна
страна, го опфаќа село Рашче и низ Полјаково Брдо
(431 м н.в.), се движи до кота 567 каде се наоѓа точка Т
– 5. Од тука, границата се движи главно во правец запад и југо – запад, опфаќајки ги Копаница и Бојане се
до точка Т – 9 која се наоѓа на автопатот Скопје – Тетово, Е – 65. Во правец запад, границата се движи по автопатот се до точка Т – 12 која се наоѓа на околу 400 м
од лева страна на река Вардар. Од тука, границата продолжува низ котлинскиот дел, опфаќајки ги Палатица и
Требош во правец северо – запад до точка Т – 13 која
се наоѓа на патот Џепчиште – Јажинце. Од точка Т – 14
до точка Т – 16, границата е геолошка. Се движи во
подножјето на Шар Планина, на геолошка граница ме-
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ѓу квартерните седименти и палеозоикот на Шара. Од
точка Т – 16 до точка Т – 1, границата се движи по патот R 1203, Тетово – Јажинце.
Член 6
Границата на третата заштитна зона (зона на хигиенско – епидемиолошко следење и набљудување) го опфаќа просторот на поширокото сливно подрачје, од билото на Шар Планина, движејќи се по државната граница,
преку Вардар и ободот на Скопска Котлина, по билото
на Сува Гора, делови на Бистра, Ничпурска планина,
преку Враца и Рудока, повторно до Шара.
Границата на третата заштитна зона, започнува со
најсеверната точка Т – 1 се наоѓа на Љуботен на надморска висина од 2498 м, на границата со Република
Косово. Во правец исток и југо – исток, границата се
движи цело време по државната граница, се до точка Т
– 6 во Горни Води. Од самиот почеток, Т – 1 до точка Т
– 10, границата се поклопува со границата на втората
заштитна зона со што се затвора сливното подрачје од
источна и југо – источна страна. Од точка Т – 10, границата се спушта во правец југ – југозапад кон Сува Гора
каде се движи низ нејзиното било до точка
Т–
13 која се наоѓа на граница со Националниот парк „Јасен“. Од тука, границата продолжува во правец запад и
југо – запад, движејќи се низ билото на Сува Гора, опфаќајки го сливното подрачје низ Аѓиошка Бачила
1765 м н.в., Кодра Таурли (1307 м), Дупен Камен (1857
м), Гури Пеќет (1794 м), Чакулова Карпа (1400 м), Црн
Камен (1064 м), до точка Т – 18 која се наоѓа на 30 м до
Србинова Река. Во правец југ, продолжува да се движи
низ билото на Сува Гора, се до точка Т – 19 која се наоѓа на врвот Ронза на 1391 м н.в. Оваа точка е воедно и
најјужната точка на границата на третата заштитна
зона. Од оваа точка во правец северо – запад под остра
линија и агол од 234°, границата се движи до точка Т –
20 во непосредна близина на патот Кичево – Гостивар.
Од точката Т – 19 до кота 1325 м на Боин Брег, границата се поклопува со трета заштитна зона на Вруток. Од
точка Т – 20 до Т – 21, остра граница минува над село
Вруток до Грагор на кота 1013. Низ Орлов Камен, ја сече Вруточка а потоа и Дуфска Река, минува низ Боин
Брег се до точка Т – 22 на кота 1650 м. Од ова точка,
границата го менува правецот во северо – запад кон билото на Ничпурска Планина, минувајќи низ Бунец 1595
м н.в., Мала Планина 1798 м, до точка Т – 23 на кота
1991 м на Врбенска Планина. Во правец северо – исток, минува низ Морава (2147 м) каде повторно го сменува правецот во северо – запад и минувајќи низ Лера
(2194 м) се движи по билото на Ничпурска Планина до
точка Т – 27 на кота 2080 м. Од ова точка, границата го
задржува правецот северо – запад се движи кон билото
на Враца и Рудока. Т – 28 е најзападна точка. Од неа,
границата на заштитната зона, до почетната точка Т – 1
се движи цело време по државната граница со Република Косово со што се затвора границата на третата заштитна зона.
Член 7
Заштитните зони од член 2 на оваа одлука се означуваат на теренот со предупредувачки знаци и информативни табли, а потесната заштитна зона I е оградена со
метална жичана ограда во висина доволна да спречи неконтролиран влез на лица и животни.
Информативните табли да имаат облик на правоаголник со димензии 1000х800 мм и се поставуваат на
два метални столбови со минимална висина 1600 мм.
Основната боја на ознаките е бела, а на буквите е
црвена боја.
Член 8
Во прва потесната заштитна зона (зона на строг санитарен надзор) се забрануваат сите дејствија и активности, со цел заштита на изворот „Рашче“ од загадување, освен дејствија кои се преземаат за одржување и
подобрување на функционалноста на зафатите Рашче 1
и Рашче 2.
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Првата потесна заштитна зона задолжително е под
постојана 24/7 чуварска служба и/или видео надзор.
Во подрачјето на првата потесна заштитна зона дозволен е пристап на вработени и ангажирани лица во
функција на обезбедување и одржување на системот,
надлежните државни инспектори за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство, надлежни инспектори од
областа на животна средина за време на вршење на официјална контрола, овластени лица од Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, како и на
лица со прибавено одобрение од јавното претпријатие
кое стопанисува со изворот Рашче, Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје.
Во првата потесна заштитна зона не треба да се
врши ниту една активност освен оние кои се поврзани
со зафаќање, преработка и пренос на водата во водоснабдителниот систем.
Член 9
Во првата поширока заштитна зона, се забрануваат
сите активности и дејности од страна на човекот, како
што се:
- изведба на објекти со кои се менува режимот на
површинските и подземните води, освен за регулација
на коритото на река Вардар во функција на заштита на
изворот Рашче;
- ископи за било какви потреби во водоносниот слој
(изданската зона) и изградба на објекти и градби под
ниво на подземна вода;
- изградба на бунари за експлоатација на подземна
вода, освен за водоснабдување;
- изведба на истражни дупнатини освен за истражување и мониторинг на подземните води на изворот
Рашче;
- намалување на горниот заштитен слој на почвата,
освен при изградба на градежни објекти за кои не е
предвидена забрана во овие мерки;
- истражување и експлоатација на секаков вид минерални суровини, вклучувајќи и песок и чакал;
- депонирање на секаков вид на отпадни материи и
смет (комунален, градежен, рударски, индустриски, металуршки и др.);
- испуштање на непрочистени комунални, индустриски отпадни води;
- неконтролиран транспорт, складирање, користење
и испуштање на течности кои по својот состав се опасни за подземните води (нафта и нејзини деривати, киселини, отровни и радиоактивни материи и други опасни
материи);
- испуштање на нетретирани атмосферски отпадни
води од сообраќајници од регионален, магистрален карактер и автопатишта;
- изградба на објекти како: индустриски, туристички, воени полигони, хидротехнички објекти - освен
за потреби на водоснабдување на населени места;
- изградба на бензиски пумпи, автомеханичарски
сервиси, стопански гаражи, сервиси за перење на возила и други објекти кои се ризични по однос на загадување на подземните води;
- воени или бегалски кампови и други видови на организирано задржување на луѓе;
- интензивно сточарство и земјоделско производство, освен за индивидуални потреби на населението
од постоечките населени места, без користење на минерални ѓубрива, пестициди и друго;
- изградба на фарми за стока и живина, кланици, бачила, рибници и слично;
- сеча на шума;
- други видови на активности и дејности кои го загрозуваат квалитетот и квантитетот на подземните води;
- во првата поширока заштитна зона населените места да се опфатени со канализациски систем и функционална пречистителна станица, со континуиран мониторинг на пречистените отпадни води од страна на акредитирана/овластена лабораторија, согласно Законот за
води;
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- во првата поширока заштитна зона домаќинствата
во населените места да се врши соодветно одлагање на
отпадот од домаќинствата истото е потребно да биде
организирано, од страна на општините согласно Законот за управување со отпад;
- општините кои влегуваат во границите на првата
поширока заштитна зона да изготват План за постапување при хаварии;
- воспоставување на мониторинг мрежа во првата
поширока заштитна зона за набљудување на квалитетот и квантитетот на подземните води во заштитните
зони;
- првата поширока заштитна зона е под привремен
надзор.
Член 10
Во втората заштитна зона се забрануваат поголем
број на дејности, изградба на објекти и вршење на активности со кои може да дојде до загадување на подземната вода, а особено:
- испуштање на непрочистени комунални, индустриски и атмосферски отпадни води;
- експлоатацијата (вадење) на песок, чакал и камен
од коритата и бреговите на природните водотеци и активности со кои се продлабочува или се оштетува речното корито и бреговите на површинските водотеци, освен во функција на подобрување на режимот на водите
и заштита од штетно дејство на водите, со обезбедување на дозвола/ водостопанска согласност од надлежен
орган;
- неконтролиран транспорт, складирање и испуштање на: нафта, нафтени деривати, киселини, масти и
масла, отровни и радиоактивни материи и други опасни материи, освен за потреби на веќе постоечки објекти при што да се почитуваат мерките за заштита на животната средина предвидени со законот за заштита на
животната средина;
- депонирање, складирање и расфрлање на цврст,
градежен, комунален и друг вид на отпад и смет, надвор од организирани и уредени депонии;
- депонирање на индустриски рударски и металуршки отпад;
- намалување на горниот заштитен слој на почвата,
освен при изградба на градежни објекти за кои не е
предвидена забрана во овие мерки;
- изградба на септички јами, освен водонепропусни
септички јами на локации каде не постои инсталирана
канализациска мрежа;
- изведба на бунари за експлоатација на подземна
вода освен: бунари за јавно водоснабдување и бунари
за климатизација на објекти со целосно враќање на водата. За изведба на сите горенаведени бунари потребно
е да се обезбеди дозвола од надлежно министерство;
- изградба на нови индустриски комплекси кои во
технолошките процеси користат опасни и штетни материи, а постоечките да ги почитуваат мерките на заштита предвидени со добиените А или Б интегрирани еколошки дозволи;
- испуштање на непрочистени отпадни води во површински водотеци и наводнување на обработливо земјоделско земјиште со истите;
- директно испуштање на отпадните води во отворените водотеци се дозволува само откако ќе бидат прочистени, според критериумите за површински водотеци од II класа, согласно критериумите дадени во законските прописи и други плански акти;
- користeње на минерални ѓубрива, пестициди, хербициди, фунгициди и слично;
- други видови на активности и дејности кои го загрозуваат квалитетот и квантитетот на подземните води;
- во втората заштитна зона понорите кои се јавуваат линиски по ободот на Жеден на потегот од Раотинцe
до Јегуновце потребно е да бидат заградени со жичана
ограда и означени и да не се дозволува нивно заполнување, со секаков вид на отпад од страна на локалното
население. За истите да се грижи Јавно претпријатие
„Водовод и канализација“ – Скопје.
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- во втората заштитна зона постоечките пропусни
септички јами да се заменат со непропусни и редовно
да се одржуваат;
- за населените места кои влегуваат во втората заштитна зона да се предвиди и изгради колекторски систем; како и да се уреди собирањето и одлагањето на сите видови на отпад;
- во втората заштитна зона да се реши проблемот со
депонијата Југохром и комбинатот Југохром;
- воспоставување на мониторинг мрежа во втора
заштитна зона за набљудување на квалитетот и квантитетот на подземните води во заштитните зони;
- општините кои влегуваат во границите на втората
заштитна зона да изготват План за постапување при хаварии.
Член 11
Во трета заштитна зона (зона на хигиенско – епидемиолошко следење и набљудување) се забранува:
- испуштање на непрочистени отпадни води, нафта
и нафтени деривати, киселини и други штетни, опасни
и радиоактивни материи;
- депонирање на отпад, надвор од организирани,
обезбедени и контролирани депонии;
- било какви индустриски, хемиски, металуршки и
рударски депонии на опасен и штетен отпад;
- складирање на радиоактивни материи;
- нерегулиран транспорт и нерегуларно складирање
на: киселини, масла, отровни, опасни, штетни материи;
- изградба на септички јами, освен водонепропусни
септички јами на локации каде не постои инсталирана
канализациска мрежа;
- неконтролирана сеча на шуми;
- изградба на индустриски комплекси кои во технолошките процеси користат опасни и штетни материи,
освен со примена на посебни-строги мерки на заштита,
исполнување на посебни услови и доколку со стручна
експертиза се докаже дека нема да има штетно влијание врз квалитетот на подземните води;
- директно испуштање на отпадните води во отворените водотеци се дозволува само откако ќе бидат прочистени, според критериумите за површински водотеци од II класа, согласно критериумите дадени во законските прописи и други плански акти;
- во трета заштитна зона се забрануваат и други видови на активности и дејности кои го загрозуваат квалитетот и квантитетот на подземните води;
- во трета заштитна зона може да се спроведуваат
мерки на одгледување, нега и обнова на шумите, пошумување со насади за обнова на шумите и пошумување
на голини за заштита од ерозија, од страна на Јавното
претпријатие „Национални шуми“ – п.о. Скопје.
Член 12
(1) Картографски прикази на заштитните зони од
член 2 на оваа одлука со размер 1:100 000 и 1:25 000 се
дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.
(2) Kоординати на заштитните зони од член 3, 4, 5
и 6 на оваа одлука се дадени во Прилог 2 кој е составен
дел на оваа одлука.
Член 13
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-10562/1
10 ноември 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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ПРИЛОГ 2
Координати на прва потесна заштитна зона
Точка
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T - 10
T - 11
T - 12
T - 13
T - 14
T - 15
T - 16
T - 17
T - 18
T - 19
T - 20
T - 21
T - 22
T - 23
T - 24
T - 25
T - 26
T - 28
T - 29
T - 30
T - 31
T - 27

x
7520898
7520903
7520916
7520975
7521056
7521028
7520875
7520850
7520840
7520828
7520778
7520963
7520985
7521046
7520978
7520945
7520760
7520675
7520590
7520548
7520508
7520631
7520650
7520694
7520708
7520705
7520723
7520799
7520853
7520860
7520713

y
4655700
4655650
4655633
4655569
4655475
4655405
4655183
4655133
4655083
4655075
4655075
4654610
4654523
4654485
4654293
4654261
4654415
4654528
4654710
4654858
4654929
4655095
4655133
4655199
4655243
4655293
4655408
4655629
4655670
4655688
4655355

Координати на прва поширока заштитна зона
Точка

X

Y

T–1

7515589

4663822

T–2

7518819

4661162

T–3

7518929

4661228

T–4

7519983

4660355

T–5

7519835

4659184

T–6
T–7

7521004

4659426

7521539

4657081

T–8

7520345

4653721

T–9

7514942

4651426

T – 10

7515863

4650608

T – 11

7515787

4649404

T – 12

7515186

4649219

T – 13

7515402

4648472

T – 14

7510350

4647514

T – 15

7506096

4650128

T – 16

7506076

4650691

T – 17

7513660

4655785

T – 18

7510859

4659958

T – 19

7513239

4663113

Координати на втора заштитна зона
Точка

X

Y

T–1

7515826

4668824

T–2

7521617

4661036

T–3

7521079

4654445

T–4

7521708

4653163

T–5

7520788

4651372

T–6
T–7

7520982

4650652

7519610

4650145

T–8

7517667

4650524

T–9

7516388

4648732

T – 10

7509714

4647276

T – 11

7506979

4646770

T – 12

7505872

4649266

T – 13

7505059

4649301

T – 14

7499949

4653630

T – 15

7499514

4653312

T – 16

7510364

4667664

T – 17

7511613

4666491

Координати на трета заштитна зона
Точки
T–1
T–2
T–3
T–4
T–5
T–6
T–7
T–8
T–9
T – 10
T – 11
T – 12
T – 13
T – 14
T – 15
T – 16

X
7510275
7518376
7518844
7521611
7522337
7520957
7514971
7512977
7508053
7501934
7501931
7497162
7497002
7495354
7495162
7488589

Y
4673644
4664463
4661088
4661038
4656632
4650593
4644527
4643818
4627627
4627075
4626321
4623856
4620720
4618015
4615461
4624496
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T – 17

7486610

4625826

T – 18

7481122

4621375

T – 19

7478708

4624670

T – 20

7476973

4630122

T – 21

7479107

4631827

T – 22

7476039

4635676

T – 23

7477857

4635625

T – 24

7478959

4638863

T – 25

7481904

4641634

T – 26

7480106

4644782

T – 27

7479621

4648737

T – 28

7479603

4653655

T – 29

7483416

4659974

T – 30

7486719

4660225

T – 31

7487472

4661628

T – 32

7491469

4661492

T – 33

7495879

4666002

T – 34

7515824

4668827

T – 35

7522022

4659279

T – 36

7517169

4650334

T – 37

7479488

4626147

T – 38

7477707

4627427

T – 39

7481136

4646554

T – 40

7502676

4667679

T – 41

7513888

4672467

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4275.
Врз основа на член 198 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/05, 4/08, 35/10, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12,
171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и
144/18), член 27-б став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06,
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15,
129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19,

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ И
ДАНОК НА ДОДАДЕНАTA ВРЕДНОСТ ПРИ УВОЗ
НА СТОКИ - ДОБРА НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ СЕ ФИНАНСИРА СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА, СКЛУЧЕН МЕЃУ РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ ДОНАТОРИ, ВО КОЈ ДОГОВОР Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА
СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА
СЕ ПЛАЌААТ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ДАНОЦИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО КАКО
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки
и данок на додадена вредност при увоз на стоки - добра
наменети за реализација на проект кој се финансира со
парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и
странски донатори, во кој договор е предвидено дека
со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на
барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација.
Член 2
(1) Спроведувањето на ослободување од плаќање
на увозни давачки и данок на додадена вредност при
увоз на стоки - добра се остварува на барање на субјектот задолжен за спроведување на проектот - имплементатор и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот.
(2) Барање за остварување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност
при увоз на стоки - добра наменети за реализација на
проект, се поднесува до Министерството за финансии
на образец (А1-П/СД) во А-4 формат со бела боја, во
два примерока.
(3) Формата и содржината на барањето од став (2)
на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

124/19, 275/19 и 267/20) и член 4 став (2) од Законот за
прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) министерот за финансии донесе

Член 3
Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложуваат следните документи:
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1) копија од потврдата од Владата на Република Северна Македонија - Секретаријат за европски прашања
за регистрација на проектот кој се финансира со парични средства на странски донатор врз основа на договор
на Република Северна Македонија и странски донатор
во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци која
содржи:
- назив на проектот на македонски и англиски јазик;
- датум на започнување и датум на завршување на
проектот;
- вредност на донацијата за соодветниот проект
вклучувајќи го и износот на националното кофинансирање во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување;
- назив на имплементаторот - субјект задолжен за
спроведување на проектот;
- корисник на проектот и
- датум на договорот кој е склучен помеѓу Владата
на Република Северна Македонија и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат
за плаќање на јавни давачки во Република Северна Македонија;
2) фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во кои како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот и/или лицето овластено од страна на имплементаторот на проектот и во која како даночен број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган. Лицата кои се овластени од страна на имплементаторот на
проектот потребно е да приложат овластување од имплементаторот во кое ќе биде наведено дека стоките добрата кои се увезуваат се за целите на проектот и
3) копија од Решение за регистрација на даночен обврзник во кое е наведен единствениот даночен број на
проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот
даночен орган.
Член 4
(1) Врз основа на поднесеното барање од член 2 на
овој правилник и документацијата од член 3 на овој
правилник, се издава потврда дека проектот при увоз
на стоки - добра наменети за реализација на проект има
право на ослободување од плаќање на увозни давачки
и данок на додадена вредност.
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(2) Доколку на подносителот на барањето му е издадена потврда од став (1) на овој член, при што увозот
на стоки - добра за кои истата се однесувала не е извршен, а има промени во фактичката состојба која претходно била утврдена врз основа на документацијата која била доставена за цели на издавање на потврдата,
при поднесување на ново барање за издавање потврда
согласно член 2 на овој правилник, имплементаторот
и/или лицето овластено од страна на имплементаторот
на проектот треба да ја достави и претходно добиената
потврда од став (1) на овој член во оригинал, со соодветно писмено образложение.
Член 5
Имплементаторот и/или лицето овластено од страна
на имплементаторот на проектот кој сака да го оствари ослободувањето при увоз на стоки - добра наменети
за реализација на проект од плаќање на увозни давачки
и данок на додадена вредност, на царинскиот орган му
доставува примерок од потврдата од член 4 став (1) на
овој правилник во оригинал издадена од Министерството за финансии.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз
на добра - стоки наменети за реализација на проект кој
се финансира со парични средства добиени врз основа
на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и
содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација (“Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.20-9043/1
25 декември 2020 година

Министер за финансии,

Скопје

д-р Fatmir Besimi, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
4276.
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Бр. 11 -8858/1
28 декември 2020 година
Скопје

29 декември 2020

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

29 декември 2020
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Северна Македонија“ бр. 46/20 и 216/20) во делот на I
износот „1.299.800,00“ се заменува со износот „
183.700,00 “ денари.

4277.
Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од
Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005,
29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011,
98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016
и 21/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија 180/2019) Советот на експерти на Агенцијата
за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата на 31.10.2019 година, донесе

II
Во делот IV.1 во ставот 2, бројот „38“ се заменува
со бројот „6“.

ОДЛУКА
ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ
ШТО ГО НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ
ДРУШТВА ЗА 2020 ГОДИНА

V
Во делот IV.4 во ставот 2, бројот „40“ се заменува
со бројот „6“.

Член 1
Висината на месечниот надомест, што го наплатува
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано
пензиско осигурување од секое пензиско друштво, за
2020 година изнесува 0,8% од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во секој пензиски фонд
со кој управува пензиското друштво.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот
на нејзиното објавување во “Службен весник на Република Северна Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност од Собранието на Република Северна Македонија.
Бр. 02-1548/5
1 ноември 2019 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти,
Максуд Али, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4278.
Врз основа на член 70 став (7) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 123/15, 129/15, 213/15 , 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОСТИ
ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ
ХРАНА ЗА 2020 ГОДИНА
I
Во Програмата за користење на средства за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории
храна за 2020 година ( „Службен весник на Република

III
Во делот IV.2 во ставот 2, бројот „75“ се заменува
со бројот „11“.
IV
Во делот IV.3 во ставот 2, бројот „120“ се заменува
со бројот „18“.

VI
Во делот IV.5 во ставот 2, бројот „80“ се заменува
со бројот „12“.
VII
Во делот IV.6 во ставот 2, бројот „200“ се заменува
со бројот „30“.
VIII
Во делот IV.7 во ставот 2, бројот „600“ се заменува
со бројот „90“.
IX
Во делот IV.8 во ставот 2 бројот “80“ се заменува
со бројот „8“, бројот „5 “се заменува со бројот „1“ , а
зборовите „ за радионуклиди во месо – 40 и млеко -40
“ се заменуваат со зборовите „радионуклиди во месо
-4 и млеко -4“.
X
Во делот V.1 бројот„ 458“ се заменува со бројот
„65„ а износот „366.400,00“ денари се заменува со износот „52.000,00“ денари.
XI
Во делот V.2 бројот „ 540“ се заменува со бројот
„71“ а износот „270.000,00“ денари се заменува со износот „35.500,00“ денари.
XII
Во делот V.3 бројот „ 120“ се заменува со бројот
„18“ а износот „96.000,00“ денари се заменува со износот „14.400,00“ денари.
XIII
Во делот V.4 бројот „158“ се заменува со бројот
„24“ а износот „126.400,00“ денари се заменува со износот „19.200,00“ денари.
XIV
Во делот V.5 бројот „200“ се заменува со бројот „
30“ а износот „80.000,00“ денари се заменува со износот 12.000,00 денари.
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XV
Во делот V.6 бројот „ 600“ се заменува со бројот
„90“ а износот „240.000,00“ денари се заменува со износот „36.000,00“ денари.
XVI
Во делот V.7 бројот „80“се заменува со бројот „ 8“,
износот
„96.000,00“
се заменува со износот
„9.600,00“ денари, бројот „5“ се заменува со бројот
„1“, износот „ 25.000,00“ денари се заменува со износот „5.000,00“ денари, а зборовите „радионуклиди во
млеко - 40 и месо – 40“ се заменуваат со зборовите „радионуклиди во млеко -4 и месо -4 “.
XVII
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02-3120/1
28 декември 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Николче Бабовски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
4279.
Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, согласно со чл. 9, ст. 1, алинеја 3, чл.
10, ст.,1, чл. 43 и чл. 47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија
(„Службен весник РМ“ бр. 150/07 и „Службен весник
РСМ“ 42/20), на одржаната четиринаесетта седница на
ден 23.12.2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
На Стево Митевски – јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе, му се утврдува
престанок на функцијата јавен обвинител, поради исполнување на условите за старосна пензија со наполнување на 67(шеесет и седум) години возраст.
II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му
престануваат заклучно со 9.1.2021 година.
III
Оваа одлука влегува во сила на ден 23.12.2020 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
СОР бр. 17/20
23 декември 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4280.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 7, а
во врска со член 29 став (1) и член 122 од Законот за
енергетика*(„Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна
Македонија на седницата одржана на ден 24 декември
2020 година донесе
ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА
ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И ОРГАНИЗИРАЊЕ И
УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС
Член 1
Во Тарифниот систем за пренос на природен гас и
организирање и управување со пазарот на природен гас
*(„Службен весник на Република Македонија” бр.
245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.274/19), членот 13 се менува и гласи:
„(1) Определувањето на тарифите за пренос на природен гас за периодот од 01.01.2021 година до
31.12.2021 година се врши во согласност со Прилог III
од овој Тарифен систем.
(2) За периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021
година, според карактеристиките и динамиката на користење на преносниот систем, се утврдуваат следните
категории на потрошувачи:
1) производители на топлинска и електрична енергија од комбинирани постројки во кои едновремено и во
еден процес се произведува електрична и топлинска
енергија и/или механичка енергија,
2) производители на топлинска енергија и индустриски потрошувачи и
3) останати потрошувачи со потрошувачка на природен гас во претходната година помала од 150.000
Nm³.
(3) Односот на тарифите за пренос на природен гас
за категориите на потрошувачи од ставот (1) на овој
член изнесува: 1 : 1,1 : 1,15, соодветно.
(4) На носителите на лиценци за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија за потрошените количини во период од 01.05.2021 до
30.09.2021 година, операторот на системот за пренос на
природен гас може да им ja намали тарифaта за вршење на дејноста пренос на природен гас до 50% од определените со Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифи за вршење на дејноста пренос
на природен гас за 2021 година.“
Член 2
Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи:
„Одредбите на членовите од 1 до 12 и Прилозите I,
II и IV од Тарифен систем се применуваат од 1 јануари
2022 година.“
Член 3
Овој тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.

Бр. 01-2588/1
24 декември 2020 година
Скопје

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

29 декември 2020
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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 7,
por ne lidhje me nenin 29 paragrafi (1) dhe neni 122 të
Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 96/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/2019),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e
mbajtur më 24 dhjetor 2020, miratoi:

4281.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 15 и
член 30 од Законот за енергетика* („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
24 декември 2020 година, донесе

SISTEM TARIFOR
PËR NDRYSHIMIN E SISTEMIT TARIFOR PËR
TRANSMETIM TË GAZIT NATYROR DHE
ORGANIZIMIN DHE MENAXHIMIN E TREGUT TË
GAZIT NATYROR

ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Neni 1
Në Sistemin tarifor për transmetimin e gazit natyror
dhe organizimin dhe menaxhimin e tregut të gazit natyror*
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 245/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut” nr. 274/19), neni 13 ndryshon si në vijim:
„(1) Percaktimi i tarifave për transmetim të gazit
natyror për periudhën prej 01.01.2021 deri me 31.12.2021
kryhet në pajtim me shtojcn III nga ky sistem tarifor.
(2) Për periudhën prej 01.01.2021 deri me 31.12.2021,
sipas karakteristikave dhe dinamikes së shfrytëzimit të
sistemit për transmetim, përcaktohen kategoritë e
konsumatorëve si në vijim:
1) prodhues të energjisë termike dhe elektrike nga
impiante të kombinuara në të cilat njëkohësisht dhe në të
njëjtin proces prodhohet energji termike dhe elektrike
dhe/apo energji mekanike,
2) prodhues të energjise termike dhe konsumatore
industrial dhe
3) konsumatorë të tjerë me konsum të gazit natyror nga
viti paraprak në sasi më të vogla se 150.000 Nm³
(3) Proporcioni i tarifave për transmetim të gazit
natyror për kategorinë e konsumatorëve sipas paragrafit (1)
të këtij neni është: 1 : 1,1 : 1,15, përkatësisht.
(4) Barteseve te licensave per prodhim te kombinuar te
energjise elektrike dhe termike per sasite e harxhuara ne
periudhen prej 01.05.2021 deri 30.09.2021, operatori I
sistemit te transmetimit te gazit natyror mund te ua
zvogeloje tarifen per transmetim te gazit natyror deri me
50% nga percaktimi me Vendimin per percaktim te te
ardhurave maksimale dhe tarifes per kryerjen e
veprimtarise per transmetim te gazit natyror per vitin
2021.“
Neni 2
Në nenin 14, paragrafi (1) ndryshohet dhe lexon:
"Dispozitat e neneve prej 1 deri 12 dhe shtojcat I, II
dhe IV të këtij sistemi tarifor do të zbatohen nga 1 janari
2022.".
Neni 3
(1) Ky sistem tarifor hyn në fuqi një ditë pas publikimit
të tyre në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë
së Veriut.”

Nr. 01-2588/1
24 dhjetor 2020
Shkup

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

Член 1
Во Правилата за снабдување со топлинска енергија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.65/19, 162/19 и 233/20), членот 13 се менува и гласи:
(1) „Снабдувањето со топлинска енергија на нови
објекти се врши во согласност со Решението за приклучување на системот за дистрибуција на топлинска енергија издадено од операторот на системот за дистрибуција и Изјавата за одобрување на термоенергетски прием
на објектот издадена од снабдувачот.
(2) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои што се приклучуваат за прв
пат на системот за дистрибуција на топлинска енергија
може да се врши поединечно исклучување и поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот, на
барање на сопственикот во согласност со постапката утврдена во членовите 54 и 54-а од овие правила.
(3) Барањето за поединечно времено исклучување
на посебен дел од објектот од ставот (2) на овој член
може да се поднесе во текот на целата грејна сезона во
која што објектот се приклучил за прв пат.
(4) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој
не е приклучен на системот за централно греење има
обврска да го плаќа фиксниот дел од вкупниот надоместок за топлинска енергија кој се определува согласно
Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.
(5) Од обврската од став (4) од овој член се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои
што ќе спроведат постапка утврдена во членот 54-б од
овие правила“.
Член 2
Во членот 54 во ставот (3) зборовите „став (1)“ се заменуваат со зборовите „став (2)“.
Во ставот (4) зборовите „став (2)“ се заменуваат со
зборовите „став (3)“.
Во ставот (6) зборовите „став (2)“ се заменуваат со
зборовите „став (3)“.
Член 3
Овие правила влегуваат во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
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Стр. 20 - Бр. 312

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 15
dhe nenit 30 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19),
Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të
Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e
mbajtur më 24 dhjetor 2020, miratoi:
RREGULLAT
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
RREGULLAVE TË FURNIZIMIT ME ENERGJI
TERMIKE
Neni 1
Në Rregullat e Furnizimit me Energji Termike ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 65/19,
162/19 dhe 233/20), neni 13 ndryshon si në vijim:
(1) "Furnizimi me energji termike në objektet e reja
kryhet në përputhje me Aktvendimin e Lidhjes në Sistemin
e Shpërndarjes së Energjisë Termike, të lëshuar nga
operatori i sistemit të shpërndarjes dhe Deklaratën e
miratimit të marrjes termoenergjetike në objekt, të lëshuar
nga furnizuesi.
(2) Në objektet banuese, banuese-afariste, afaristebanuese dhe afariste, të cilat lidhen për herë të parë në
sistemin e shpërndarjes së energjisë termike, mund të
kryhet shkyçje individuale dhe shkyçje individuale e
përkohshme e pjesës së veçantë të objektit, me kërkesë të
pronarit në përputhje me procedurën e përcaktuar në nenet
54 dhe 54-a të këtyre rregullave.
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(3) Kërkesa për ndërprerjen individuale të përkohshme
të pjesës së veçantë të objektit sipas paragrafit (2) të këtij
neni, mund të parashtrohet gjatë tërë sezonit të ngrohjes, në
të cilin objekti është lidhur për herë të pare.
(4) Pronari i pjesës së veçantë në ndërtesat banuese,
banuese-afariste, afariste-banuese dhe ato afariste, i cili
nuk është lidhur në sistemin e ngrohjes qendrore, është i
detyruar ta paguajë pjesën fikse të kompensimit total të
energjisë termike, e cila përcaktohet në përputhje me
Sistemin Tarifor të Shitjes së Energjisë Termike.
(5) Nga obligimi sipas paragrafit (4) të këtij neni lirohet
pronari i pjesës së veçantë në objektet banuese, banueseafariste, afariste-banuese dhe afariste, të cilët do të inicojnë
procedurë të veçantë të përcaktuar në nenin 54-b të këtyre
rregullave".
Neni 2
Në nenin 54, në paragrafin (3) fjalët „paragrafi (1)“
zëvendësohen me fjalët „paragrafi (2)".
Në paragrafin (4) fjalët „paragrafi (2)“ zëvendësohen
me fjalët „paragrafi (3)".
Në paragrafin (6) fjalët „paragrafi (2)“ zëvendësohen
me fjalët „paragrafi (3)".
Neni 3
Këto rregulla hyjnë në fuqi një ditë pas publikimit të
tyre në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së
Veriut".
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