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(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
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О Д Л У К А 

ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-

ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА  КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИ-

ЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат 

претседателот и членовите на Комисијата за помилување 
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2004. Решение за давање согласност на 
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 Огласен дел....................................... 1-80 

 

 

 

II 

Комисијата за помилување на Претседателот на Ре-

публика Северна Македонија се состои од претседател 

и 10 (десет) членови. 

 

III 

За претседател на Комисијата за помилување на 

Претседателот на Република Северна Македонија се 

именува: 

- Сабит Кранли  

За членови на Комисијата се именуваат: 

- Фехми Стафа  

- Љубомир Јовески  

- Љубомир Михајловски 

- Темелко Ристевски  

- Ерол Рушид  
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- Божин Аврамовски  
- Сафет Алиу 
- Зора Митиќ 
- Билјана Петковска  
- Уранија Пировска. 
 

IV 
Со донесувањето на оваа одлука престануваат да 

важат одлуките бр.07-302/1 од 26.6.2014 година, бр.08-
591/1 од 6.6.2017 година и бр.08-106/1 од 24.1.2018 го-
дина.  

 
V 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

 
Бр. 08-482/1   Претседател на Република 

4 јули 2019 година Северна Македонија, 
Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

1985. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ 
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ  

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за про-
изводство, трговија и услуги АГРОНИМЕКС ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје на земјоделско земјиште со вкупна 
површина од 189.759 м2, кое се наоѓа на КП бр. 607, 
место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп1, 
со површина од 459 м2, КП бр. 607, место викано Рам-
ниште, катастарска култура н-опозп2, со површина од 
65 м2, КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска 
култура н-опозп3, со површина од 424 м2, КП бр. 607, 
место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп5, 
со површина од 96 м2, КП бр. 607, место викано Рам-
ниште, катастарска култура н-опозп6, со површина од 
66 м2, КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска 
култура н-опозп7, со површина од 463 м2, КП бр. 607, 
место викано Рамниште, катастарска култура н-опозп8,  
со површина од  422 м2, КП бр. 607, место викано Рам-
ниште, катастарска култура н-опозп9, со површина од 
399 м2, КП бр. 607, место викано Рамниште, катастар-
ска култура н-опозп10, со површина од 6 м2, КП бр. 
607, место викано Рамниште, катастарска култура н-
о11,   со површина од 15044 м2, КП бр. 607, место ви-

кано Рамниште, катастарска култура н-о12, со површи-
на од 15141 м2, КП бр. 607, место викано Рамниште, 
катастарска култура н-о13, со површина од 15121 м2, 
КП бр. 607, место викано Рамниште, катастарска кул-
тура н-о14, со површина од 15283 м2, КП бр. 607, мес-
то викано Рамниште, катастарска култура н-о15, со 
површина од 15183 м2, КП бр. 607, место викано Рам-
ниште, катастарска култура н-о16, со површина од           
15046 м2, КП бр. 607, место викано Рамниште, катас-
тарска култура н-о17, со површина од 14932 м2, КП бр. 
607, место викано Рамниште, катастарска култура н-
о18, со површина од 15056 м2, КП бр. 607, место вика-
но Рамниште, катастарска култура н-по4, со површина 
од 505 м2, КП бр. 607, место викано Рамниште, катас-
тарска култура зз,   со површина од 66048 м2,запишано 
во Имотен лист бр. 472 за КО Чашка-вон град. 

 
Член 2 

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/1 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1986. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ 
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ  

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за про-
изводство и трговија БАЏО П-Т ДОО Богданци на зем-
јоделско земјиште со вкупна површина од 6.667 м2, 
кое се наоѓа на КП број 2344/2 место викано Керами-
дарница, катастарска култура зз н-о1 со површина од 
4.337 м2, КП број 2344/2 место викано Керамидарница, 
катастарска култура дпнз со површина од 2330 м2 за-
пишано во Имотен лист бр. 128 за КО Смоквица. 
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Член 2 
Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 

државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/2 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1987. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ 
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ 

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за зем-
јоделие, трговија и услуги КАНЕТ АГРО ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје на земјоделско земјиште со вкупна пов-
ршина од 582.354 м2, кое се наоѓа на КП број 1472/2 
место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со 
површина од 15159 м2, КП број 1473 место викано 
Горни кр, катастарска култура зз н-опозп1 со површина 
од 537 м2, КП број 1473 место викано Горни кр, катас-
тарска култура зз н-опозп2 со површина од 114 м2, КП 
број 1473 место викано Горни кр, катастарска култура 
зз н-опозп3 со површина од 13 м2, КП број 1473 место 
викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп4 со 
површина од 190 м2, КП број 1473 место викано Горни 
кр, катастарска култура зз н класа 5 со површина од 
5250 м2, КП број 1474/7 место викано Горни кр, катас-
тарска култура зз н, класа 5, со површина од 227.218 
м2, КП број 1474/7 место викано Горни кр, катастарска 
култура зз н-опозп1 со површина од 418 м2, КП број 
1474/7 место викано Горни кр, катастарска култура зз 
н-опозп2 со површина од 1322 м2, КП број 1474/7 мес-
то викано Горни кр, катастарска култура зз н-опозп3 со 
површина од 104 м2, КП број 1474/8 место викано Гор-
ни кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 

14950 м2, КП број 1474/9 место викано Горни кр, ка-
тастарска култура зз н-о1 со површина од 14951 м2, 
КП број 1474/10 место викано Горни кр, катастарска 
култура зз н, класа 5, со површина од 1974 м2, КП број 
1474/11 место викано Горни кр, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15149 м2, КП број 1474/12 место 
викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со 
површина од 3958 м2, КП број 1474/13 место викано 
Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површи-
на од 15254 м2, КП број 1474/14 место викано Горни 
кр, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15139 
м2, КП број 1474/15 место викано Горни кр, катастар-
ска култура зз н, класа 5,  со површина од 5528 м2, КП 
број 1474/15 место викано Горни кр, катастарска кул-
тура зз н-опозп1 со површина од 446 м2, КП број 
1474/15 место викано Горни кр, катастарска култура зз 
н-опозп2 со површина од 109 м2, КП број 1474/16 мес-
то викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 15097 м2, КП број 1474/17 место викано Гор-
ни кр, катастарска култура зз н, класа 5 со површина од 
4680 м2, КП број 1474/18 место викано Горни кр, ка-
тастарска култура зз н, класа 5, со површина од 13027 
м2, КП број 1474/18 место викано Горни кр, катастар-
ска култура зз н-опозп1 со површина од 587 м2, КП 
број 1474/18 место викано Горни кр, катастарска кул-
тура зз н-по2 со површина од 821 м2, КП број 1474/19 
место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 
5, со површина од 7956 м2, КП број 1474/20 место ви-
кано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со површи-
на од 15153 м2, КП број 1474/21 место викано Горни 
кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површина од 
3939 м2, КП број 1474/22 место викано Горни кр, ка-
тастарска култура зз н-о1 со површина од 15169 м2, 
КП број 1474/23 место викано Горни кр, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15265 м2, КП број 
1474/24 место викано Горни кр, катастарска култура зз 
н, класа 5, со површина од 5889 м2, КП број 1474/25 
место викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со 
површина од 15171 м2, КП број 1474/26 место викано 
Горни кр, катастарска култура зз н, класа 5, со површи-
на од 5501 м2, КП број 1474/26 место викано Горни кр, 
катастарска култура зз н-опозп1 со површина од 426 
м2, КП број 1474/26 место викано Горни кр, катастар-
ска култура зз н-опозп2 со површина од 109 м2, КП 
број 1474/27 место викано Горни кр, катастарска кул-
тура зз н-о1 со површина од 15026 м2, КП број 1474/28 
место викано Горни кр, катастарска култура зз н, класа 
5 со површина од 5925 м2, КП број 1474/29 место вика-
но Горни кр, катастарска култура зз со површина од 
14211 м2, КП број 1474/30 место викано Горни кр, ка-
тастарска култура зз н-о1 со површина од 15160 м2, 
КП број 1474/31 место викано Горни кр, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15067 м2, КП број 
1474/32 место викано Горни кр, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15218 м2, КП број 1474/33 место 
викано Горни кр, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 15148 м2, новоформирана КП број 1471/8 ка-
ко дел од КП 1471/1 согласно геодетски елаборат број 
0801-181/3 од 15.12.2018 годена направен од Друштво 
за геодетски работи, консалтинг, проектирање и про-
ценка ГЕО ТОПО КАТ ДОО Подружница Неготино за 
место викано Горни кр, катастарска култура н со пов-
ршина од 30026 м2, запишано во Имотен лист бр. 1467 
за КО Негорци. 
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Член 2 
Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 

државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

                                                                        
Бр. 45-2685/3 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1988. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ  

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за про-
изводство, трговија и услуги Друштво за производство, 
трговија и услуги ДИМ-КОМЕРЦ ДООЕЛ  Валандово 
на земјоделско земјиште со вкупна површина од 94.935 
м2, кое се наоѓа на КП бр. 11799/3, место викано Цр-
квица, катастарска култура н-опозп5, со површина од 
687 м2, КП бр. 11799/3, место викано Црквица, катас-
тарска култура н-опозп8, со површина од 6 м2, КП бр. 
11799/3, место викано Црквица, катастарска култура н, 
класа 3, со површина од 33336 м2, КП бр. 11799/3, мес-
то викано Црквица, катастарска култура н-опозп3, со 
површина од 10 м2, КП бр. 11810/2, место викано Во-
деничара, катастарска култура н, класа 3, со површина 
од 1666 м2, КП бр. 11911/2, место викано Црквица, ка-
тастарска култура н, класа 3, со површина од 2817 м2, 
запишано во Имотен лист бр. 5205 за КО Богданци и 
КП бр. 11800, место викано Воденичар, катастарска 
култура н-о1, со површина од 10603 м2, КП бр. 11801, 
место викано Воденичар, катастарска култура н-о1, со 
површина од 14839 м2, КП бр. 11809, место викано Во-
деничар, катастарска култура н-о1, со површина од 
15056 м2, КП бр. 11911/1, место викано Воденичар, ка-
тастарска култура н-о1, со површина од 15218 м2, КП 
бр. 11799/5, место викано Црквица, катастарска култу-
ра н-опозп1, со површина од 324 м2, КП бр. 11799/6, 

место викано Црквица, катастарска култура н-опозп1, 
со површина од 27 м2,  КП бр. 11799/7, место викано 
Црквица, катастарска култура н-опозп1, со површина 
од 16 м2, КП бр. 11799/8, место викано Црквица, катас-
тарска култура н-опозп1, со површина од 146 м2, КП 
бр. 11799/9, место викано Црквица, катастарска култу-
ра н-опозп1, со површина од 172 м2, запишано во Имо-
тен лист бр. 5300 за КО Богданци. 

 
Член 2 

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/4 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1989. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ  

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ГРАДИНАР АД увоз-из-
воз Свети Николе на земјоделско земјиште со вкупна 
површина од 335.859 м2, кое се наоѓа на КП број 440/1 
место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-по1 со 
површина од 216 м2, КП број 440/1 место викано Јан 
Трло, катастарска култура зз н-опозп2 со површина од 
510 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастар-
ска култура зз н-опозп3 со површина од 457 м2, КП 
број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура 
зз н-опозп4 со површина од 151 м2, КП број 440/1 мес-
то викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп5 со 
површина од 449 м2, КП број 440/1 место викано Јан 
Трло, катастарска култура зз н-опозп7 со површина од 
17 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастар-
ска култура зз н-опозп8 со површина од 6 м2, КП број 
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440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-
опозп9 со површина од 16 м2, КП број 440/1 место ви-
кано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп10 со 
површина од 32 м2, КП број 440/1 место викано Јан 
Трло, катастарска култура зз н-опозп11 со површина од 
32 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастар-
ска култура зз н-опозп12 со површина од 31 м2, КП 
број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура 
зз н-опозп13 со површина од 94 м2, КП број 440/1 мес-
то викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп14 
со површина од 45 м2, КП број 440/1 место викано Јан 
Трло, катастарска култура зз н-опозп15 со површина од 
11 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастар-
ска култура зз н-опозп16 со површина од 33 м2, КП 
број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска култура 
зз н-опозп17 со површина од 4 м2, КП број 440/1 место 
викано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп18 со 
површина од 33 м2, КП број 440/1 место викано Јан 
Трло, катастарска култура зз н-опозп19 со површина од 
7 м2, КП број 440/1 место викано Јан Трло, катастарска 
култура зз со површина од 16180 м2, КП број 440/2 
место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-
опозп1 со површина од 351 м2, КП број 440/2 место ви-
кано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп2 со пов-
ршина од 16 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, 
катастарска култура зз н-опозп3 со површина од 28 м2, 
КП број 440/2 место викано Јан Трло, катастарска кул-
тура зз н-опозп4 со површина од 23 м2, КП број 440/2 
место викано Јан Трло, катастарска култура зз н-
опозп5 со површина од 105 м2, КП број 440/2 место ви-
кано Јан Трло, катастарска култура зз н-опозп6 со пов-
ршина од 9 м2, КП број 440/2 место викано Јан Трло, 
катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 22682 
м2, КП број 440/3 место викано Јан Трло-стакленик, 
катастарска култура зз н-о1 со површина од 15049 м2, 
КП број 440/4 место викано Јан Трло-стакленик, катас-
тарска култура зз н-о1 со површина од 15114 м2, КП 
број 440/5 место викано Јан Трло-стакленик, катастар-
ска култура зз н-о1 со површина од 15090 м2, КП број 
440/6 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15064 м2, КП број 
440/7 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15114 м2, КП број 
440/8 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15095 м2, КП број 
440/9 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15101 м2, КП број 
440/10 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15089 м2, КП број 
440/11 место викано Јан Трло-стакленик, катастарска 
култура зз н-о1 со површина од 15063 м2, КП број 
440/12 место викано Јан Трло, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15169 м2, КП број 440/13 место 
викано Јан Трло-стакленик, катастарска култура зз н-
о1 со површина од 15200 м2, КП број 440/14 место ви-
кано Јан Трло, катастарска култура зз н-о1 со површи-
на од 15119 м2, КП број 440/15 место викано Јан Трло, 
катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 20173 
м2, КП број 440/16 место викано Јан Трло, катастарска 
култура зз н, класа 2, со површина од 3644 м2, КП број 
440/18 место викано Јан Трло, катастарска култура зз 
н, класа 5, со површина од 32422 м2, КП број 440/19 
место викано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 
2, со површина од 24531 м2, КП број 440/20 место ви-
кано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 2 со пов-
ршина од 6994 м2, КП број 440/21 место викано Јан 

Трло, катастарска култура зз н, класа 5 со површина од 
10719 м2, КП број 440/22 место викано Јан Трло, катас-
тарска култура зз н, класа 4 со површина од 8573 м2, 
КП број 440/22 место викано Јан Трло, катастарска 
култура зз н-опозп1 со површина од 11 м2, КП број 
440/22 место викано Јан Трло, катастарска култура зз 
н-опозп2 со површина од 16 м2, КП број 580 место ви-
кано Јан Трло, катастарска култура зз н, класа 3, со 
површина од 5911 м2, КП број 580 место викано Јан 
Трло, катастарска култура зз н-по1 со површина од 25 
м2, КП број 580 место викано Јан Трло, катастарска 
култура зз н-по2 со површина од 15 м2 запишано во 
Имотен лист бр. 310 за КО Пеширово. 

 
Член 2 

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/5 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1990. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ 

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за про-
изводство, трговија и услуги ЗЕЛЕНА КУЌА ДОО 
с.Горни Подлог, Кочани на земјоделско земјиште со 
вкупна површина од 10.412 м2, кое се наоѓа на КП број 
289 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 1673 м2, КП број 289 место вика-
но Долни Лаки, катастарска култура зз н, класа 1 со 
површина од 802 м2, КП број 267 место викано Долни 
Лаки, катастарска култура зз н-о1 со површина од 60 
м2, КП број 267 место викано Долни Лаки, катастарска 
култура зз н, класа 1, со површина од 3753 м2, КП број 
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268 место викано Долни Лаки, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 147 м2, КП број 268 место викано 
Долни Лаки, катастарска култура зз н, класа 1, со пов-
ршина од 3977 м2, запишано во Имотен лист бр. 960 за 
КО Долни Подлог. 

 
Член 2 

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/6 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1991. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ 
КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-
МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-
РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ  

ДВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за зем-
јоделство, производство, трговија и услуги ЕКО 
ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДОО увоз-извоз Валан-
дово на земјоделско земјиште со вкупна површина од 
424.867м2, кое се наоѓа на КП број 2959 место викано 
Под Ано, катастарска култура зз н, класа 2 со површи-
на од 1684 м2, КП број 2960 место викано Под Ано, ка-
тастарска култура зз л, класа 3 со површина од 3421 
м2, КП број 2961 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз л, класа 3 со површина од 1107 м2, КП број 
2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н, класа 2 со површина од 19473 м2, КП број 2963/1 
место викано Под Ано, катастарска култура зз н-по1 со 
површина од 131 м2, КП број 2963/1 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-по2 со површина од 164 
м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз н-опозп3 со површина од 518 м2, КП број 
2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз 

н-опозп4 со површина од 372 м2, КП број 2963/1 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп5 со 
површина од 384 м2, КП број 2963/1 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-по6 со површина од 76 
м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз н-опозп7 со површина од 99 м2, КП број 
2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-опозп8 со површина од 99 м2, КП број 2963/1 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп12 со 
површина од 98 м2, КП број 2963/1 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-опозп13 со површина од 
64 м2, КП број 2963/1 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н-опозп14 со површина од 17 м2, КП 
број 2963/1 место викано Под Ано, катастарска култура 
зз н-опозп15 со површина од 21 м2, КП број 2963/6 
место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со 
површина од 776 м2, КП број 2963/7 дел согласно гео-
детски елаборат број 01-232/5_(2018) од 01.02.2019 го-
дина направен од Трговско друштво за геодетски рабо-
ти  Гео-Сигнал ДООЕЛ Валандово место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н, класа 2 со површина од 
20979 м2, КП број 2963/8 место викано Под Ано, катас-
тарска култура зз дпнз со површина од 322 м2, КП број 
2963/9 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 7759 м2, КП број 2963/10 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со пов-
ршина од 2174 м2, КП број 2963/11 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 927 
м2, КП број 2963/12 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз дпнз со површина од 913 м2, КП број 
2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н, класа2 со површина од 14538 м2, КП број 2963/13 
место викано Под Ано, катастарска култура зз н-
опозп1 со површина од 52 м2, КП број 2963/13 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп2 со 
површина од 387 м2, КП број 2963/13 место викано 
Под Ано, катастарска култура зз н-опозп3 со површина 
од 390 м2, КП број 2963/13 место викано Под Ано, ка-
тастарска култура зз н-опозп4 со површина од 99 м2, 
КП број 2963/13 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз н-опозп5 со површина од 36 м2, КП број 
2963/13 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-опозп6 со површина од 20 м2, КП број 2963/13 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп7 со 
површина од 99 м2, КП број 2963/13 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-опозп8 со површина од 9 
м2, КП број 2963/14 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н-о1 со површина од 15354 м2, КП број 
2963/15 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15016 м2, КП број 2963/16 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 15089 м2, КП број 2963/17 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15148 
м2, КП број 2963/18 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н-о1 со површина од 15197 м2, КП број 
2963/19 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15103 м2, КП број 2963/20 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 14937 м2, КП број 2963/21 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15316 
м2, КП број 2963/22 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н-о1 со површина од 15317 м2, КП број 
2963/23 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15015 м2, КП број 2963/24 место 
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викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 15088 м2, КП број 2963/25 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15139 
м2, КП број 2963/26 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н-о1 со површина од 15265 м2, КП број 
2963/27 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 15086 м2, КП број 2963/28 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 14993 м2, КП број 2963/29 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 15239 
м2, КП број 2963/30 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н-о1 со површина од 14908 м2, КП број 
2963/31 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
н-о1 со површина од 14607 м2, КП број 2963/32 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-о1 со пов-
ршина од 15107 м2, КП број 2963/33 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-о1 со површина од 12860 
м2, КП број 2963/34 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз н, класа 2 со површина од 6075 м2, КП 
број 2963/34 место викано Под Ано, катастарска култу-
ра зз н-опозп1 со површина од 412 м2, КП број 2963/34 
место викано Под Ано, катастарска култура зз н-
опозп2 со површина од 57 м2, КП број 2963/34 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз н-опозп3 со 
површина од 57 м2,  КП број 2963/34 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз н-опозп4 со површина од 
18 м2,  КП број 2963/35 место викано Под Ано, катас-
тарска култура зз дпнз со површина од 1400 м2, КП 
број 2963/36 место викано Под Ано, катастарска култу-
ра зз дпнз со површина од 734 м2, КП број 2963/37 
место викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со 
површина од 615 м2, КП број 2963/38 место викано 
Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 
2007 м2, КП број 2963/39 место викано Под Ано, катас-
тарска култура зз дпнз со површина од 610 м2, КП број 
2963/40 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 732 м2, КП број 2963/41 место ви-
кано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површи-
на од 728 м2, КП број 2963/42 место викано Под Ано, 
катастарска култура зз дпнз со површина од 1873 м2, 
КП број 2963/43 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз дпнз со површина од 733 м2, КП број 
2963/44 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 734 м2, КП број 2963/45 место ви-
кано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површи-
на од 643 м2, КП број 2963/46 место викано Под Ано, 
катастарска култура зз дпнз со површина од 1952 м2, 
КП број 2963/47 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз дпнз со површина од 672 м2, КП број 
2963/48 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 716 м2, КП број 2963/49 место ви-
кано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површи-
на од 1323 м2, КП број 2963/50 место викано Под Ано, 
катастарска култура зз дпнз со површина од 715 м2, 
КП број 2963/51 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз дпнз со површина од 611 м2, КП број 
2963/52 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 2011 м2, КП број 2963/53 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со пов-
ршина од 695 м2, КП број 2963/54 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 697 
м2, КП број 2963/55 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз дпнз со површина од 707 м2, КП број 
2963/56 место викано Под Ано, катастарска култура зз 

дпнз со површина од 1878 м2, КП број 2963/57 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со пов-
ршина од 721 м2, КП број 2963/58 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 695 
м2, КП број 2963/59 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз дпнз со површина од 721 м2, КП број 
2963/60 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 1881 м2, КП број 2963/61 место 
викано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со пов-
ршина од 700 м2, КП број 2963/62 место викано Под 
Ано, катастарска култура зз дпнз со површина од 924 
м2, КП број 2963/63 место викано Под Ано, катастар-
ска култура зз дпнз со површина од 2645 м2, КП број 
2963/64 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 927 м2, КП број 2963/65 место ви-
кано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површи-
на од 333 м2, КП број 2963/66 место викано Под Ано, 
катастарска култура зз дпнз со површина од 697 м2, 
КП број 2963/67 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз дпнз со површина од 149 м2, КП број 
2963/68 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 553 м2, КП број 2963/69 место ви-
кано Под Ано, катастарска култура зз дпнз со површи-
на од 1199 м2, КП број 2963/70 место викано Под Ано, 
катастарска култура зз дпнз со површина од 361 м2, 
КП број 2963/71 место викано Под Ано, катастарска 
култура зз дпнз со површина од 1148 м2, КП број 
2963/72 место викано Под Ано, катастарска култура зз 
дпнз со површина од 693 м2, запишано во Имотен лист 
бр. 1676 за КО Валандово Вон Град и КП број 662/2 
место викано Мичков Мост, катастарска култура зз н-
о1 со површина од 451 м2, КП број 662/3 место викано 
Мичков Мост, катастарска култура зз н со површина од 
1049 м2, КП број 662/4 место викано Мичков Мост, ка-
тастарска култура зз н-о1 со површина од 2407 м2, КП 
број 662/5 место викано Мичков Мост, катастарска 
култура зз дпнз со површина од 216 м2, запишано во 
Имотен лист бр. 456 за КО Брајковци. 

 
Член 2 

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 
и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-
носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 
одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/7 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1992. 
Врз основа на член 22-в став (6) од Законот за про-

дажба на земјоделското земјиште во државна сопстве-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/13, 106/13, 137/13, 61/15, 97/15, 215/15, 53/16 и 
51/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ 

КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПО-

МОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕ-

РИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ  
ДВОР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на 

договор за продажба на земјоделско земјиште во 

државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 

и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-

носно објекти во стопанскиот двор со Друштво за ус-

луги, угостителство и трговија ОАЗА МИНЕРАЛИ 

ДООЕЛ Штип на земјоделско земјиште со вкупна пов-

ршина од 31.818м2, кое се наоѓа на КП број 22/12 мес-

то викано Гладно Поле, катастарска култура зз н-о1 со 

површина од 15083 м2, запишано во Имотен лист бр. 

20246 за КО Таринци,  КП број 22/1 место викано 

Гладно Поле, катастарска култура зз н-по22 со пов-

ршина од 64 м2, КП број 22/1 место викано Гладно 

Поле, катастарска култура зз н-по23 со површина од 

1591 м2, и новоформирана КП број 22/16 место викано 

Гладно Поле, катастарска култура зз н, класа 2 како дел 

од КП 22/1 со површина од 15080 м2, согласно геодет-

ски елаборат Д.бр. 08-63/19 од 21.1.2019 година изра-

ботен од Алфа-геодет прима ДООЕЛ Штип запишано 

во Имотен лист бр. 20263 за КО Таринци. 

 

Член 2 

Договорот за продажба на земјоделско земјиште во 

државна сопственост врз кое има изградено оранжерија 

и помошни објекти во функција на оранжеријата, од-

носно објекти во стопанскиот двор од членот 1 од оваа 

одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство во рок од пет дена од денот 

на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-2685/8 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1993. 

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 18 јуни 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар - патничко 
моторно возило, сопственост на Управниот суд Скопје, 
АУДИ А4, тип 1.9 TDI, година на производство 2001 
година, со регистарски број SK 5044 AB, со број на ша-
сија  SKZZ8EZ1A028657, број на мотор  AWX 007574, 
сила на мотор 96 KW. 

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од ова од-
лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем со кој управува и 
оперира Министерството за финансии –Управа за 
имотно – правни работи, со проценета вредност ут-
врдена согласно Процената на Проценителска куќа 
„ШУМАТЕВИ“ ДООЕЛ –СКОПЈЕ, Реф.бр.19108 од 
8.4.2019 година, во која е проценета вкупната вредност 
на движната ствар во износ од 92.250,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 92.250,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-3831/1 Заменик на претседателот 

18 јуни 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1994. 
Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученич-

киот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 
2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИС-
ТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА 

УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИ-
ЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендисти-

те и висината на стипендиите за ученици запишани во 
средните училишта во Република Северна Македонија 
за учебната 2019/2020 година. 

 
Член 2 

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите 
за ученици запишани во средните училишта во Репуб-
лика Северна Македонија за учебната 2019/2020 годи-
на е следниот: 
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Член 3 

Се задолжува Министерството за образование и на-

ука да ја спроведе оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4823/1 Заменик на претседателот 

25 јуни 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1995. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Центар за социјална работа Ресен бр. 01-349/1, до-

несен од Управниот одбор на Јавната установа, на сед-

ницата одржана на 21.6.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во „Службен весник  на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 

  

Бр. 04-4663/2 Министер за труд 

26 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1996. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА БЕРОВО 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Беро-

во бр. 01-325/1, донесен од Управниот одбор на Јавната 

установа, на седницата одржана на 25.6.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-

ка Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-4722/2 Министер за труд 

27 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

1997. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Центар за социјална работа Крушево бр. 01-142/2, 

донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 

седницата одржана на 21.6.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-

ка Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-4725/2 Министер за труд 

26 јуни 2019 година  и социјална политика, 

Скопје      Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1998. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА НЕГОТИНО 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Него-

тино бр.02-417/4, донесен од Управниот одбор на Јав-

ната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 го-

дина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 04-4728/2 Министер за труд 

26 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
1999. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Кри-

ва Паланка бр. 02-422, донесен од Управниот одбор на 

Јавната установа, на седницата одржана на 25.6.2019 

година. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 

 

 Бр. 04-4730/2 Министер за труд 

28 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
2000. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Свети 

Николе бр. 01-663/1,  донесен од Управниот одбор на 

Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 

година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во „Службен весник  на Репуб-

лика Северна  Македонија“. 

 

Бр. 04-4753/2 Министер за труд 

28 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
2001. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА СТРУМИЦА 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Стру-

мица бр. 02-1034/2, донесен од Управниот одбор на 

Јавната установа, на седницата одржана на 25.6.2019 

година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 04-4755/2 Министер за труд 

27 јуни 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
2002. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА СТРУГА 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Стру-

га бр. 02-209/2, донесен од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 26.6.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Северна  Македонија“. 

 
Бр. 04-4789/2 Министер за труд 

28 јуни 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

2003. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 

социјална политика донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Маке-
донски Брод бр. 02-245/2, донесен од Управниот одбор 
на Јавната установа, на седницата одржана на 24.6.2019 
година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во „Службен весник  на Репуб-
лика Северна  Македонија“. 

 
Бр. 04-4806/2 Министер за труд 

28 јуни 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 
2004. 

Врз основа на член 182 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и 
социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ПРИЛЕП 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа При-

леп бр. 01-1375, донесен од Управниот одбор на Јавна-
та установа, на седницата одржана на 28.6.2019 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето,  а ќе се објави во „Службен весник  на Репуб-
лика Северна  Македонија“. 

 
Бр. 04-4810/2 Министер за труд 

1 јули 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 



8 јули 2019  Бр. 138 - Стр. 13 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2005. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и 

член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт („Службен весник на 

РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за 

акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18), 

Законот за данокот на додадена вредност („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на 

РСМ“ бр.98/2019), Законот за животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредба-

та за начинот на утврдување, пресметување и уплатува-

ње на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 8.7.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 69,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 71,00  (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 61,00  (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 50,50  (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     34,739 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од точката А на став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 28,880 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 30,671  (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 29,343  (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 29,594  (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    27,350  (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот на-

доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 

денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазу-

тот М-1 НС. 

  

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 

највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, 

Еуросупер БС-98, Еуродизел БС и Екстра лесно 1 (ЕЛ-

1) во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени тран-

спортни трошоци од склад до бензински станици во из-

нос од  0,75  денари/литар за сите нафтени деривати, со 

исклучок за мазутот М-1 НС. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа:  
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- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 22,075 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,978 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,472 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

   6,313 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС      0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 9.7.2019 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-2535/1  

8 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2006. 

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 96/19) и член 7, став (1) од Правилни-

кот за повластени производители коишто користат пов-

ластена тарифа („Службен весник на Република Север-

на Македонија“ бр. 116/19), a постапувајќи по Барање-

то за донесување на решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител бр. УП1 бр. 08-

49/19 од 12 јуни 2019 година на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-

извоз Скопје Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 3 јули 2019 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште 

на ул. Лондонска бр.8, Скопје - Карпош, му се издава 

решение за стекнување на привремен статус на повлас-

тен производител за термоелектроцентралата на биома-

са „М32 ЕНЕРГАНА“ со планирана моќност до 1000 

kW и со локација на КП бр.624/40, УПВНМ Амзабего-

во – Индустриска зона „Овче Поле“, КО Амзабегово – 

вон град, општина Свети Николе. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги М32 ЕНЕРГАНА ДОО увоз-извоз Скопје, 

со седиште на ул. Лондонска бр.8, Скопје - Карпош; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-BM-236; 

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра-

ла на биомаса „М32 ЕНЕРГАНА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.624/40, УПВНМ Амзабегово – Индустриска зона 

„Овче Поле“, КО Амзабегово – вон град, општина Све-

ти Николе; 

- планирана моќност на електроцентралата: до 1000 

kW (пет генераторски единици со моќност од 200 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 7.000.000 kWh; 

- рок во кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: три години од денот на влегување во 

сила на ова решение; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 3 

јули 2022 година.  

3. Носителот на ова решение може да поднесе бара-

ње до Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија за продолжу-

вање на важноста на ова решение во постапка утврдена 

во член 10 од Правилникот за повластени производите-

ли коишто користат повластена тарифа. 

4. Носителот на ова решение е должен да ја извести 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија за секоја статусна 

промена, промена во сопственичката структура, проме-

на на техничко-технолошкото работење и промена во 

формата, називот и седиштето, наведени во ова реше-

ние, согласно член 9 од Правилникот за повластени 

производители коишто користат повластена тарифа. 

5. Со денот на влегување во сила на ова решение, 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија го запишува носите-

лот на ова решение и електроцентралата во Регистарот 

на повластени производители коишто користат повлас-

тена тарифа. 

6. Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија го доставува 

ова решение до барателот, Министерството за еконо-

мија, Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика на Република Се-

верна Македонија, Операторот на пазарот на електрич-

на енергија и Операторот на електродистрибутивниот 

систем. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а се објавува во „Службен весник на  Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-49/19  

3 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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2007. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 4 и 

член 25 став (3) од Законот за енергетика („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија на седницата 

одржана на ден 4 јули 2019 година, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ 

НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ПАЗАРИТЕ НА 

ЕНЕРГИЈА 

 

I Општи одредби 

 

Член 1 

Цели на Правилникот 

(1) Со овој Правилник за начинот и постапката за 

следење на функционирањето на пазарите на енергија 

(во понатамошниот текст: Правилник) се пропишува 

начинот и постапките за следење на функционирањето 

на пазарите на енергија преку следење на активности 

на операторите на преносните и дистрибутивните сис-

теми поврзани со функционирањето на пазарите на 

енергија во Република Северна Македонија и активнос-

тите на сите останати носители на лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

(2) Следењето на функционирањето на пазарите на 

енергија го врши Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: РКЕ). 

(3) Целта на следењето на функционирањето на па-

зарите на енергија e да се обезбеди и/или овозможи: 

1) зголемување на ефикасноста, конкурентноста и 

транспарентноста на пазарите на енергија, 

2) откривање на неправилностите, нарушување на 

конкуренцијата и нелојалната конкуренција на пазарот, 

3) проценка на исполнувањето на обврските за 

обезбедување на сигурност во снабдувањето од страна 

на вршителите на регулирани енергетски дејности и 

4) откривање на активности на пазарите на енергија 

спротивни на законите, другите прописи и обврските ут-

врдени во лиценците за вршење на енергетските дејности. 

(4) Ако при следењето на состојбите и функциони-

рањето на пазарите на енергија РКЕ утврди неправил-

ност, донесува одлука со која се наложува преземање 

на соодветни задолжителни мерки, вклучително и заб-

рана на конкретното неправилно однесување на врши-

тел на енергетска дејност, со цел да се обезбеди сигур-

ност во снабдувањето, ефикасно, конкурентно и недис-

криминаторно функционирање на пазарите на енергија, 

како и заштитата на правата на потрошувачите и ко-

рисниците на енергетските системи. Во одлуката се на-

ведуваат мерките кои што треба да бидат преземени од 

страна на вршителот на енергетска дејност, како и ро-

ковите во кои треба да бидат преземени овие мерки и 

обврската за доставување на извештаи за преземените 

мерки. 

(5) При вршењето на работите од ставот (4), РКЕ 

соработува со други надлежни државни органи и инс-

титуции, како и со Регулаторниот одбор на Енергетска-

та заедница, регулаторните тела за енергетика на дого-

ворните страни и учесниците во Енергетската заедница 

и со Секретаријатот на Енергетската заедница.  

 

Член 2 

Дефиниции 

(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во За-

конот за енергетика се применуваат и во овој Правил-

ник. 

(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник 

го имаат следното значење: 

1) барање на информации од страна на потрошува-

чите - барање на информации или совети од потрошу-

вач до тело за постапување по жалби, или до единстве-

ниот информативен центар на давателот на услуги или 

до организација која дава информации на потрошува-

чите; 

2) биланс на енергија - преглед на енергијата што 

влегува во еден енергетски систем, енергијата што из-

легува од системот и загубите на енергија, ако по-

стојат; 

3) домаќинства потрошувачи на електрична енерги-

ја – домаќинства потрошувачи на електрична енергија, 

групирани според годишната потрошувачка на елек-

трична енергија (според класификацијата на 

EUROSTAT) во 5 групи; 

4) домаќинства потрошувачи на природен гас -  до-

маќинства потрошувачи на природен гас, групирани 

според годишната потрошувачка на природен гас (спо-

ред класификацијата на EUROSTAT) во 3 групи; 

5) индустриски потрошувачи на електрична енерги-

ја -  потрошувачи на електрична енергија што не при-

паѓаат во категоријата домаќинства (индустриски и ко-

мерцијални потрошувачи) и се групирани во 7 групи 

(според класификацијата на EUROSTAT), во зависност 

од нивната годишна потрошувачка на електрична енер-

гија; 

6) индустриски потрошувачи на природен гас -  

потрошувачи на природен гас што не припаѓаат на ка-

тегоријата домаќинства (индустриски и комерцијални 

потрошувачи) и се групирани во 6 групи (според кла-

сификацијата на EUROSTAT), во зависност од нивната 

годишна потрошувачка на природен гас; 

7) мал потрошувач – потрошувач на електрична 

енергија, односно природен гас е субјект чиј просечен 

број на вработени во последните две пресметковни го-

дини е помалку од 50 вработени и има вкупен годишен 

приход помал од два милиони евра во денарска про-

тиввредност, со исклучок на производителот на елек-

трична енергија и операторот на системот за пренос и 

системот за дистрибуција на електрична енергија од-

носно природен гас; 

8) носител на лиценца - лице на кое РКЕ му издава 

лиценца за вршење на енергетска дејност во согласност 

со Законот за енергетика; 
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9) оператор на систем - подразбира оператор на 

електродистрибутивниот систем или оператор на елек-

тропреносниот систем кога станува збор за електрична 

енергија, оператор на систем за пренос на природен гас 

или оператор на систем за дистрибуција на природен 

гас кога станува збор за природен гас или оператор на 

систем за дистрибуција на топлинска енергија кога ста-

нува збор за топлинска енергија; 

10) пазари на енергија - пазар на електрична енер-

гија, пазар на природен гас, пазар на сурова нафта, 

нафтени деривати и горива за транспорт и пазар на 

топлинска енергија; 

11) пазар на енергија на големо - пазар за продажба 

и купување на енергија што ги опфаќа трансакциите 

остварени меѓу производителите, трговците, снабдува-

чите и потрошувачите што самостојно учествуваат на 

пазарот;  

12) пазар на енергија на мало - пазар за продажба 

на енергија на потрошувачи што ги опфаќа трансакци-

ите меѓу снабдувачите и потрошувачите; 

13) период на известување - временски период за 

којшто се однесуваат податоците и информациите ко-

ишто ги доставуваат носителите на лиценци; 

14) потрошувач-производител - го има значењето 

утврдено со Правилникот за обновливи извори на енер-

гија, донесен врз основа на Законот за енергетика; 

15) приговор на потрошувачите - изразување (преку 

различни можни форми: писмо, електронска пошта, те-

лефонски повик, физички побарувања) на незадовол-

ство на потрошувачите; 

16) снабдување со енергија - продажба на енергија 

на потрошувачите, а може да вклучува и трговија со 

енергија; 

17) снабдувач со енергија - носител на лиценца кој 

ги снабдува потрошувачите со енергија и кој може да 

врши трговија со енергија; 

18) снабдувач во краен случај -  снабдувач со елек-

трична енергија или природен гас што има обврска за 

обезбедување јавна услуга снабдување во краен случај 

со електрична енергија или природен гас, под услови 

утврдени во Законот за енергетика; 

19) снабдувач со природен гас со обврска за јавна 

услуга - снабдувач со природен гас за домаќинствата и 

малите потрошувачи со обврска за јавна услуга, избран 

на тендерска постапка спроведена според Законот за 

енергетика; 

20) странски трговец или снабдувач –  подружница 

на странско лице што е запишана во Регистарот на 

странски трговци и снабдувачи со електрична енергија 

и природен гас што го води РКЕ;  

21) трговија со енергија - купување на енергија за 

понатамошна продажба на пазарите на енергија на го-

лемо; 

22) универзален снабдувач - носител на лиценца за 

снабдување со електрична енергија врз основа на об-

врската за обезбедување на универзалната услуга снаб-

дување на домаќинствата и малите потрошувачи, из-

бран врз основа на Законот за енергетика. 

(3) Листа на кратенки кои се користат во овој Пра-

вилник се: 

- ЕЕС – Електроенергетски систем, 

- ОДС(и) – Оператор(и) на дистрибутивни сис-

тем(и), вклучувајќи ги и операторите на затворените 

дистрибутивни системи, 

- ОЕПС – Оператор на електропреносниот систем, 

- ОИЕ – Обновливи извори на енергија, 

- ОПЕЕ – Оператор на пазар на електрична енер-

гија, 

- ООПЕЕ – Оператор на организиран пазар на елек-

трична енергија, 

- ОСД(и) – Оператор(и) на системот за дистрибуци-

ја на природен гас, вклучувајќи ги и операторите на 

затворените дистрибутивни системи, 

- ОСП – Оператор на системот за пренос на приро-

ден гас, 

- ОППГ – Оператор на пазарот на природен гас 

- РКЕ – Регулаторна комисија за енергетика и вод-

ни услуги на Република Северна Македонија, 

- SAIDI – Индикатор за просечно времетраење на 

прекини во дистрибутивниот систем за електрична 

енергија, 

- SAIFI – Индикатор за просечен број на прекини по 

потрошувач во дистрибутивниот систем за електрична 

енергија, 

- EUROSTAT – Канцеларија за статистика на ЕУ. 
 

Член 3 

Примена на Правилникот 

(1) Следењето на функционирањето на пазарите на 

енергија претставува збир на активности кои што се одне-

суваат на собирање, обработка и анализа на податоци и 

информации, како и објавување на информации за: 

1) исполнувањето на законски утврдените обврски 

на вршителите на регулирани енергетски дејности ко-

ишто се однесуваат на обезбедување на сигурност во 

снабдувањето со електрична енергија, природен гас и 

топлинска енергија, 

2) функционирањето на пазарите на енергија со цел 

да се обезбеди нивно унапредување и сигурност во 

снабдувањето со енергија,  

3) примената на правилата за доделување на пре-

кугранични преносни капацитети и за управување со 

загушувањата во системите за пренос на електрична 

енергија и природен гас, вклучувајќи ги интерконек-

тивните водови, во согласност со обврските на Репуб-

лика Северна Македонија преземени со ратификувани-

те меѓународни договори,  

4) примената на правилата за организирање на ба-

лансирањето на електроенергетскиот систем и прави-

лата за организирање на балансирањето на системот за 

природен гас, како и обезбедувањето на услугите за ба-

лансирање на електричната енергија и природниот гас,  

5) реализацијата на плановите подготвени од страна 

на операторите на преносните и дистрибутивните сис-

теми за енергија кои се однесуваат на намалувањето на 

загубите во соодветниот енергетски систем, и по пот-

реба ревизија на овие планови,  



8 јули 2019  Бр. 138 - Стр. 17 

 
 

6) пристапот до мрежите за новите производни 

постројки за производство на електрична енергија, осо-

бено отстранување на пречките кои би можеле да го 

оневозможат пристапот на нови учесници на пазарот 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија, 

7) приоритетно диспечираните количини на елек-

трична енергија и за ограничувањата на приоритетниот 

пристап на мрежата и/или приоритетното диспечи-

рање, 

8) условите за пристап до капацитетите за склади-

рање во системот за пренос на природен гас и другите 

системски услуги за природен гас, 

9) употребата на приходите остварени од управува-

њето со загушувањето во системите за пренос на елек-

трична енергија и природен гас, 

10) употребата на приходите од надоместоците за 

пристап и приклучување на мрежите за пренос и дис-

трибуција на енергија и нивно инвестирање во одржли-

вост на мрежите,  

11) времето што им е потребно на операторите на 

системите за пренос и дистрибуција за приклучување 

на нови корисници и за отстранување на дефекти,  

12) усогласеноста на работењето на операторите на 

системите за пренос и дистрибуција на електрична 

енергија и природен гас со правилата за сигурност и 

доверливост на системите,  

13) навременото објавување на сите релевантни ин-

формации од страна на операторите на системите за 

пренос и дистрибуција во согласност со прифатените 

меѓународни обврски и стандарди, поврзани со потро-

шувачката, производството, складирањето и загубите 

на енергија, управувањето со системите и интерконек-

циите, користењето на мрежата и распределбата на ка-

пацитетите на заинтересираните страни, балансирање-

то на побарувачката, проценетите и планираните коли-

чини на енергија и промените во структурата на капа-

цитетите за производство, складирање и пренос на 

енергија,  

14) нивото на транспарентност на цени за електрич-

на енергија и природен гас на соодветните пазари, 

15) финансискиот и реалниот обем на планираните 

и реализираните трансакции од страна на операторите 

на системите за пренос и дистрибуција на енергија ка-

ко и трговците и снабдувачите со енергија, 

16) промените на сопственичката структура на 

вршителите на енергетски дејности, а особено на опе-

раторите на системите за пренос и дистрибуција на 

енергија,  

17) примената на тарифните системи и пропишани-

те тарифи, 

18) примената на условите и надоместоците за 

приклучување на нови производни постројки во мре-

жата, 

19) работењето на носителите на лиценци во однос 

на нивните обврски утврдени во издадените лиценци, 

вклучувајќи ги и работите поврзани со прекугранични-

от пренос на електрична енергија и природен гас, 

20) појавата на ограничувачки договорни обврски, 

вклучувајќи одредби за ексклузивност со кои може да се 

оневозможат потрошувачите да склучуваат договори ис-

товремено со повеќе снабдувачи со енергија или кои мо-

же да им го ограничат правото на избор на снабдувач, 

21) спроведувањето на мерките за заштита на пра-

вата на потрошувачите од страна на операторите на 

системите за пренос и дистрибуција, како и снабдува-

чите, особено во поглед на добивање на целосни и раз-

бирливи информации во поглед на цените и тарифите 

што се во примена за домаќинствата, вклучувајќи ги 

начините на плаќање на сметките за потрошена енер-

гија, исклучувањата на корисниците од системите, на-

доместоците за приклучоци на мрежите, постапувања-

та по приговорите и претставките доставени од потро-

шувачите, правата на потрошувачите да добијат пода-

тоци за сопствената потрошувачка и обезбедување на 

информации за потрошувачите што се однесуваат на 

нивните права, 

22) остварувањето на придобивките за потрошува-

чите кои произлегуваат од ефикасното функционирање 

на пазарите на енергија, поттикнувањето на ефективна-

та конкуренција и од преземените мерки за заштита на 

потрошувачите, 

23) квалитетот на услугите кои ги даваат вршители-

те на енергетски дејности, вклучувајќи го начинот на 

кој се постапува со приговорите од потрошувачите, 

24) спроведувањето на обврските за водење на од-

воено сметководство за лицата кои вршат една или по-

веќе регулирани енергетски дејности или една или по-

веќе регулирани енергетски дејности и друга енергет-

ска дејност или друга дејност, како и ефективното раз-

двојување на сметководствената евиденција во соглас-

ност со  Законот за енергетика, 

25) спроведувањето на програмите за усогласување на 

операторите на соодветните енергетски системи, со цел да 

се обезбеди недискриминација, транспарентност и објек-

тивност во функционирањето на пазарите на енергија, 

26) редовноста на објавувањето на податоци за сос-

тојбите во електропреносниот систем и нивното доста-

вување до соодветните меѓународни тела, 

27) инвестициите во капацитети за производство на 

електрична енергија во однос на сигурноста на снабду-

вањето со енергија, 

28) спроведувањето на заштитни мерки во случаи 

на кризна состојба и мерките утврдени во Програмата 

за заштита на ранливи потрошувачи, 

29) техничката соработка меѓу операторите на сис-

темите за пренос, операторите на пазарите на елек-

трична енергија и природен гас со соодветните опера-

тори од договорните страни и учесниците во Догово-

рот за Енергетската заедница. 

 

Член 4 

Начин на спроведување 

(1) Носителите на лиценци се обврзани да доставу-

ваат до РКЕ податоци и информации утврдени во овој 

Правилник потребни за следење на функционирањето 

на енергетските пазари на начин, во форма и според ус-

ловите утврдени од РКЕ.  
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(2) По исклучок на ставот (1), податоци за месечно 

производство на електрична енергија не доставуваат 

носителите на лиценци за производство на електрична 

енергија на кои им е одобрено користење на повласте-

ни тарифи. 

(3) РКЕ ги утврдува и ги објавува на својата веб 

страница типските обрасци на кои што се доставуваат 

информациите и податоците од ставот (1), како и 

инструкциите за начинот на преземање на обрасците, 

начинот на наведување на податоците и информациите 

во обрасците и доставувањето на обрасците.  

(4) РКЕ ја објавува промената на обрасците и 

инструкциите за начинот на доставување на податоци-

те и информациите во променетите обрасци на својата 

веб страница најдоцна 90 дена пред крајниот рок за 

доставување на податоците што се однесуваат на паза-

рот на електрична енергија, односно 60 дена пред крај-

ниот рокот за доставување на податоците за останатите 

пазари на енергија.  

(5) Типските обрасци од ставот (3) се доставуваат 

исклучиво во електронска форма преку посебна веб 

платформа којашто ја воспоставува и одржува РКЕ. 

(6) Податоците и информациите од ставот (1), по 

правило, се доставуваат најдоцна 30 дена од последни-

от календарски ден на периодот на известување, освен 

за податоците што се однесуваат на пазарот на елек-

трична енергија за кои што рокот изнесува 60 дена, до-

колку во типските обрасци од ставот (3) не се утврдени 

поинакви рокови за доставување.  

(7) Периодот на известување за кој се однесуваат 

типските обрасци од ставот (3), по правило, изнесува 

еден календарски месец, освен ако поинаку не е ут-

врдено во овој Правилник или во типските обрасци од 

ставот (3). 

(8) Периодот на известување за бројот на потрошу-

вачи, количини и просечни цени на продадена енер-

гија, како и тарифи за пренос и дистрибуција по групи 

потрошувачи според класификацијата на EUROSTAT 

изнесува шест месеци. 

(9) Покрај податоците што се доставуваат до РКЕ 

преку типските обрасци од ставот (3), РКЕ може да по-

бара од носителите на лиценци да доставуваат и други 

податоци и информации пропишани со лиценцата, и 

тоа: 

1) годишни извештаи во електронска форма преку 

веб платформата од ставот (5) и 

2) по потреба, податоци и информации во електрон-

ска или печатена форма што се неопходни за реализа-

ција на активностите од членот 3. 

(10) Во смисла на овој Правилник, при утврдување 

на обврските за доставување податоци: 

1) носителите на лиценци за енергетски дејности на 

коишто во лиценцата им е утврдена обврска за обезбе-

дување на јавна услуга треба да доставуваат податоци 

на одделни обрасци пропишани за секоја енергетска 

дејност и/или јавна услуга, одделно и 

2) странските трговци или снабдувачи ќе се смета 

дека се носители на лиценца соодветна на видот на деј-

носта со која се запишани во Регистарот на странски 

трговци и снабдувачи со електрична енергија или при-

роден гас и се должни да доставуваат податоци според 

овој Правилник. 

(11) Лицата што истовремено поседуваат лиценца 

за трговија со електрична енергија и лиценца за снаб-

дување со електрична енергија, односно лиценца за тр-

говија со природен гас и лиценца за снабдување со 

природен гас, доставуваат податоци само на типските 

обрасци од ставот (3) наменети за снабдувачите, во кои 

ги вклучуваат и податоците што произлегуваат од нив-

ните активности од трговијата. 

(12) Сите податоци и информации доставени од 

страна на носителите на лиценци во согласност со овој 

Правилник, ќе се сметаат за доверливи и РКЕ ќе ги ко-

ристи и чува на начин утврден со акт согласно со про-

писите за заштита на податоци. 

(13) Заради обезбедување на ефикасно следење на 

функционирањето на пазарите на енергија РКЕ може 

да собира, користи и анализира податоци и информа-

ции и од други извори, а кои што ќе ги користи и обја-

вува во согласност со закон, друг пропис и прифатени-

те меѓународни стандарди. 

 

Член 5 

Извештаи за следење на функционирањето на пазарите 

на енергија 

(1) Врз основа на податоците и информациите соб-

рани и анализирани во согласност со овој Правилник, 

РКЕ во согласност со Законот за енергетика, најмалку 

еднаш годишно подготвува и објавува извештаи за сле-

дење на функционирањето на енергетските пазари. 

(2) Во извештаите од ставот (1), РКЕ ќе објавува са-

мо збирни информации по одделни индикатори. До-

колку за определен индикатор збирните информации 

се добиени од помалку од три носители на лиценци за 

вршење на нерегулирани енергетски дејности, тие 

збирни информации нема да бидат објавени во извеш-

таите.  
 

Член 6 

Веродостојност на доставените податоци 

(1) Носителите на лиценци се должни, за секоја ли-

ценца што им е издадена, да овластат лице коешто ќе 

биде задолжено за доставување на податоците и ин-

формациите од овој Правилник и комуникација со РКЕ 

преку електронска пошта и/или веб платформата. 

(2) Овластувањето од ставот (1) се доставува на об-

разец што  содржи и изјава за веродостојност на пода-

тоците. Образецот од овој став се објавува на веб стра-

ницата на РКЕ. 

(3) Образецот од ставот (2) носителите на лиценци 

за вршење на енергетски дејности го доставуваат до 

РКЕ во електронска форма најдоцна седум дена од де-

нот на влегување во сила на лиценцата за вршење на 

енергетска дејност. 

(4) Носителите на лиценци се должни да ја известат 

РКЕ за евентуална промена на овластеното лице од 

ставот (1) преку доставување на нов образец од ставот 

(2) во рок од седум дена од настанатата промена. 
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(5) Сите податоци и информации доставени од ов-

ластеното лице од став (1) ќе се сметаат за точни и ве-

родостојни, односно дека во целост одговараат на фак-

тичката состојба. 

(6) Носителите на лиценци за вршење енергетски 

дејности можат да достават корекција на веќе доставе-

ните податоци, најдоцна 30 дена од денот на доставу-

вање на податоците што се предмет на корекција, на 

начин утврден во инструкциите од членот 4 став (3). 

 

II Пазар на електрична енергија 

Член 7 

Цели на следење на функционирањето на пазарот на 

електрична енергија 

(1) Следењето на состојбата на пазарот на елек-

трична енергија се врши поодделно за: 

1) структурата (вклучително и реструктурирањето) 

на пазарот на електрична енергија утврдена со закон, и 

2) ефикасноста и функционирањето на пазарот на 

електрична енергија.  

(2) Следењето на структурата на пазарот на елек-

трична енергија од став (1) се врши од аспект на:  

1) либерализацијата на пазарот на електрична енер-

гија; и 

2) постигнувањето на законски пропишаниот сте-

пен на функционална, финансиска и правна независ-

ност во вршењето на регулираната енергетска дејност 

на ОЕПС и ОДС(и) во однос на дејностите производ-

ство, трговија и снабдување. 

(3) Следењето на ефикасноста на пазарот на елек-

трична енергија од ставот (1) се врши со следење и ана-

лиза на однесувањето и активностите на учесниците 

во: 

1) функционирањето на пазарот на големо; 

2) функционирањето на пазарот на мало; 

3) приклучување, пристап и користење на мрежите 

за пренос и дистрибуција на електрична енергија; и  

4) квалитет на услугите за потрошувачите. 

(4) Следењето на функционирањето на пазарот на 

големо се врши преку следење на производството на 

електрична енергија, увозот и преносот на електрична 

енергија и цените на пазарот на големо. 

(5) Следењето на функционирањето на пазарот на 

мало се врши преку следење на цените на пазарот на ма-

ло и примената на постапката за промена на снабдувач. 

(6) Следењето на квалитетот на услугите се состои 

од следење на: континуитетот во снабдувањето со 

електрична енергија, квалитет на напонот и квалитетот 

на мрежните и комерцијалните услуги. 

 

Член 8 

Функционалност на пазарот на електрична енергија 

(1) Носителите на лиценци за трговија со енергија 

и/или снабдување со енергија, како и за пренос и дис-

трибуција на електрична енергија доставуваат подато-

ци и информации за: број на снабдувани потрошувачи 

по соодветните групи на потрошувачи и предадени ко-

личини по соодветните групи потрошувачи. 

(2) ОПЕЕ и ОДС(и) се обврзани да доставуваат по-

датоци и информации потребни за следење на поста-

пката за промена на снабдувач вклучувајќи податоци и 

информации за бројот на поднесени барања, потрошу-

вачка на енергија во минатото на корисниците што ба-

раат промена на снабдувач, извршени промени по гру-

пи на потрошувачи и почитување на пропишаните ро-

кови за времетраење на постапката. 

(3) При доставување на податоците за бројот на 

поднесени барања, извршени промени и времетраење 

на постапката, периодот за известување за ОПЕЕ изне-

сува дванаесет месеци. 

(4) Носителите на лиценци за снабдување со елек-

трична енергија доставуваат податоци за расположли-

воста и содржината на комерцијалните пакети што им 

ги нудат на своите клиенти. 

 

Член 9 

Функционална, финансиска и правна независност на 

операторите за пренос и дистрибуција на електрична 

енергија 

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани, најдоцна до 28 

февруари секоја година да доставуваат информации за 

претходната календарска година, за спроведување на 

програмите за усогласеност со кои што се обезбедува 

нивна целосна правна, финансиска, управувачка и фун-

кционална независност од работењето на вертикално 

интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат 

или со кои се поврзани, при:  

1) вршењето на дејноста пренос во однос на дејности-

те производство, дистрибуција, трговија и снабдување, 

2) вршењето на дејноста дистрибуција во однос на 

дејностите производство, пренос, трговија, снабдување 

и снабдување во краен случај со електрична енергија, 

во случаи кога се опслужуваат повеќе од 100.000 прик-

лучени потрошувачи, како и 

3) обезбедување на јавните услуги на начин со кој 

што се обезбедува недискриминираност, транспарен-

тност и објективност во функционирањето на пазарот 

на електрична енергија. 

 

Член 10 

Производство на електрична енергија 

(1) Носителите на лиценци за производство на елек-

трична енергија се обврзани да доставуваат податоци и 

информации потребни за следење на производството 

на електрична енергија, вклучувајќи и податоци за: 

1) инсталирана моќност и произведена електрична 

енергија од секоја електроцентрала, вклучувајќи ја и 

сопствената потрошувачка, 

2) податоци за потрошувачка и трошоци на примар-

на енергија, 

3) просечни продажни цени и количини на продаде-

на електрична енергија по групи купувачи;  

4) планирана и непланирана нерасположливост на 

производните единици и  

5) податоци од барањата за исплата на премии за 

повластените производители што користат премии. 
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(2) ОПЕЕ е обврзан да доставува податоци и ин-

формации потребни за следење на производството од 

производителите на електрична енергија на кои им е 

одобрено користење на повластена тарифа, вклучувај-

ќи и податоци за:  

1) типот, единствениот регистарски број, називот на 

производителот, количините на електрична енергија и 

исплатите за секој повластен производител и 

2) вкупните количини произведена електрична 

енергија и учеството на вкупната произведена елек-

трична енергија од повластени производители во вкуп-

ната потрошувачка. 

(3) ОДС(и) се обврзани да достават податоци за 

предадената и преземената електрична енергија во и од 

дистрибутивниот систем од потрошувачите-производи-

тели на електрична енергија. 

 

Член 11 

Увоз, пренос и дистрибуција на електрична енергија 

(1) ОЕПС е обврзан да доставува податоци за следе-

ње на функционирањето на електропреносниот систем: 

1) биланс на електрична енергија за електропренос-

ниот систем;  

2) расположливост на прекуграничните преносни 

капацитети и спроведување на постапките за нивно до-

делување; и 

3) податоци за доделените прекугранични преносни 

капацитети, вкупниот приход и просечните цени за се-

која граница.  

4) податоци за количини и трошоци за системски 

услуги; 

(2) ОЕПС е обврзан да доставува податоци и ин-

формации за остварени дебаланси во временски интер-

вали и по балансни групи.  

(3) ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и 

информации за биланс на електричната енергија на 

дистрибутивниот систем. 

(4) ОПЕЕ е обврзан да доставува податоци поврза-

ни со комерцијалните аспекти на функционирањето на 

пазарот на големо со електрична енергија. 

 

Член 12 

Цени на електрична енергија и тарифи за пренос  

и дистрибуција 

(1) Носителите на лиценци за трговија и снабдува-

ње со електрична енергија се обврзани да доставуваат 

податоци и информации за:  

1) просечни набавни цени и количини на електрич-

на енергија; 

2) просечни продажни цени и количини на елек-

трична енергија по групи на потрошувачи. 

3) Носителите на лиценци за пренос или дистрибу-

ција на електрична енергија се обврзани да доставуваат 

податоци и информации за:  

4) тарифи и приходи од пренос, односно дистрибу-

ција на електрична енергија и 

5) просечни цени и количини на електричната енер-

гија набавена за покривање на загубите. 

(2) ООПЕЕ е обврзан да доставува податоци и инфор-

мации потребни за следење на состојбите на организира-

ниот пазар на електрична енергија за трансакциите и им-

плицитните аукции на капацитетите, податоци за понуди 

и побарувачка на организираниот пазар (количини и 

цени) и останати податоци што произлегуваат од пазарно 

спојување со други пазари на електрична енергија. 

 

Приклучување, пристап и користење на преносните и 

дистрибутивни мрежи на електрична енергија 

 

Член 13 

Приклучување на мрежа 

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат по-

датоци и информации потребни за следење на приклу-

чувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и ин-

формации за: 

1) број на поднесени, одобрени и реализирани бара-

ња за приклучување на потрошувачи по групи потро-

шувачи, по категории приклучоци и по напонско ниво, 

како и за производители на електрична енергија; 

2) надоместоци за приклучување и 

3) број на исклучени корисници и причини за ис-

клучување. 

(2) При доставување на податоците за број на прик-

лучоци по напонско ниво и број на исклучени потро-

шувачи, периодот на известување за ОЕПС изнесува 

дванаесет месеци. 

 

Член 14 

Пристап до мрежа 

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани да доставуваат по-

датоци и информации, потребни за следење на принци-

пот на регулиран пристап на трета страна, вклучувајќи 

податоци за бројот на поднесени, одобрени и одбиени 

барања за пристап на мрежата со која управуваат.  

 

Квалитет на услуги 

 

Член 15 

Континуитет на снабдување 

(1) ОЕПС и ОДС(и) се обврзани, да доставуваат по-

датоци и информации потребни за следење на контину-

итетот на снабдување со електрична енергија вклучу-

вајќи и информации и податоци за: 

1) број на планирани и непланирани прекини по на-

понско ниво; 

2) времетраење на непланираните прекини по на-

понско ниво и 

3) индикатори за следење на континуитетот на ис-

порака на електрична енергија (SAIDI, SAIFI) за дис-

трибутивните системи. 

 

Член 16 

Квалитет на мрежните и комерцијалните услуги 

1. Носителите на лиценци за дистрибуција и снаб-

дување со електрична енергија се обврзани да доставу-

ваат податоци и информации за: 
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1) број и вид на примени, одобрени и одбиени при-

говори, како и просечно време за одговор;  

2) број и вид на поднесени барања за информации 

од потрошувачи; и 

3) комуникација остварена со корисниците во вид 

на вкупен број телефонски јавувања, испратени елек-

тронски пораки од и кон потрошувачите, посети на ко-

риснички центри и доставени писмени барања по гру-

пи потрошувачи. 

(2) ОДС(и) се обврзани да доставуваат податоци и 

информации потребни за следење на квалитетот на на-

понот, вклучувајќи и информации и податоци за: број, 

вид и просечно време на одговор на поднесени приго-

вори кои се однесуваат на проблеми поврзани со ква-

литетот на напонот. 

(3) Носителите на лиценци за пренос, дистрибуција 

и снабдување со електрична енергија на барање на РКЕ 

се обврзани да доставуваат податоци за: 

1) јавна достапност на информации за корисниците 

на преносниот систем и дистрибутивните системи во 

врска со приклучување и пристап до мрежата и 

2) јавна достапност на информации за потрошува-

чите во врска со стандардните договори со снабдува-

чите, промена на условите за склучување договор, 

можностите за плаќање, цените, постапката за промена 

на снабдувач и постоење на контактен центар за корис-

ници. 
 

III Пазар на природен гас 

 

Член 17 

Цели на следење на функционирањето на пазарот на 

природен гас 

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на 

природен гас е поделено на следниве области: 

1) структура и реструктуирање на пазарот на при-

роден гас; и  

2) ефикасно функционирање на пазарот на приро-

ден гас. 

(2) Структурата на пазарот на природен гас се сле-

ди од аспект на: 

1) состојба на пазарот на природен гас; и 

2) постигнување на законски пропишаниот степен 

на функционална, финансиска и правна независност во 

вршењето на регулираната енергетска дејност на ОСП 

и ОСД(и). 

(3) Следењето на ефикасноста на пазарот на приро-

ден гас се врши со следење и анализа на однесувањето 

и активностите на учесниците во: 

1) функционирањето на пазарот на големо; 

2) функционирањето на пазарот на мало;  

3) приклучување, пристап и користење на мрежите 

за пренос и дистрибуција на природен гас; и 

4) квалитетот на услугите за потрошувачите. 

(4) Следењето на функционирањето на пазарот на 

природен гас на големо се врши преку собирање на по-

датоци и информации за: 

1) увоз и пренос на природен гас и 

2) цените на природен гас на пазарот на големо. 

(5) Следењето на функционирањето на пазарот на 

природен гас на мало се врши преку собирање и анали-

за на податоци и информации за: 

1) цените на природен гас на пазарот на мало; и  

2) спроведување на постапката за промена на снаб-

дувач. 

(6) Следењето на квалитетот на услугите на пазарот 

на природен гас се состои од собирање и анализа на по-

датоци и подготвување извештаи за квалитетот на ус-

лугите на корисниците обезбедени од страна на ОСП, 

ОСД(и) и снабдувачите, особено за: 

1) квалитетот на комерцијалните и мрежните ус-

луги; и 

2) континуитетот во снабдување со природен гас. 

 

Член 18 

Функционалност на пазарот на природен гас 

(1) Носителите на лиценци за пренос на природен 

гас, организирање и управување со пазарот на приро-

ден гас, дистрибуција, снабдување и трговија со приро-

ден гас се обврзани да доставуваат податоци и инфор-

мации за број на снабдувани потрошувачи по соодвет-

ните групи на потрошувачи (по групи производители 

на топлинска и/или електрична енергија, останати пот-

рошувачи и домаќинства, а каде што е тоа применливо 

и за снабдувачи/трговци, дистрибуција и сопствена 

потрошувачка како и по групи индустриски потрошу-

вачи и домаќинства) и продадени количини по соодвет-

ните групи потрошувачи. 

(2) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат пода-

тоци и информации потребни за следење на постапката 

за промена на снабдувач вклучувајќи податоци и ин-

формации за бројот на поднесени барања, потрошувач-

ка на енергија во минатото на корисниците што бараат 

промена на снабдувач, извршени промени по групи на 

потрошувачи и почитување на пропишаните рокови за 

времетраење на постапката. 

(3) При доставување на податоците за бројот на 

поднесени барања, извршени промени и времетраење 

на постапката, периодот за известување за ОСП изне-

сува дванаесет месеци. 

(4) Носителите на лиценци за снабдување со приро-

ден гас доставуваат податоци за расположливоста и 

содржината на комерцијалните пакети што им ги нудат 

на своите клиенти. 
 

Член 19 

Функционална, финансиска и правна независност на 

операторите за пренос и дистрибуција на природен гас 
 
(1) ОСП и ОСД(и) се обврзани најдоцна до 28 фев-

руари секоја година, да доставуваат податоци и инфор-

мации за претходната календарска година, за спроведу-

вање на програмите за усогласување со кои што се 

обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управу-

вачка и функционална независност од работењето на 

вертикално интегрираните енергетски компании кон 

кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:  

1) вршењето на дејностите пренос на природен гас 

во однос на дејностите, трговија, и снабдување; 
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2) вршењето на дејноста дистрибуција на природен 

гас во однос на дејностите трговија, и снабдување со 

природен гас, во случаи кога се опслужуваат повеќе од 

100.000 потрошувачи, како и  

3) обезбедување на јавните услуги на начин со кој 

што се обезбедува недискриминаторност, транспарен-

тност и објективност во функционирањето на пазарот 

на природен гас.  

 

Член 20 

Увоз, пренос и дистрибуција на природен гас 

(1) ОСП е обврзан да доставува податоци и ин-

формации за увозот и преносот на природен гас пре-

ку преносниот систем на Република Северна Маке-

донија, расположливоста на капацитетите на гасово-

дите и спроведување на постапката за доделување на 

капацитетите, вклучувајќи и информации и подато-

ци за: 

1) биланс на природен гас за преносниот систем; 

2) расположливост на капацитетите на интерконек-

тивните гасоводи;. и  

3) спроведување на постапките за доделување на 

капацитети, доделените капацитети на интерконектив-

ните гасоводи и нивните просечни цени. 

4) тарифи за пренос на пренос на природен гас. 

(2) ОППГ е обврзан да доставува податоци поврза-

ни со организацијата на пазарот на природен гас, а осо-

бено податоци за: 

1) учесници на пазарот на природен гас на големо,  

2) остварени дебаланси во временски интервали и 

по балансни групи; и 

3) надоместоци за дебаланси. 

(3) ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и 

информации за биланс на природниот гас во рамките 

на дистрибутивните системи со кои управуваат. 

 

Член 21 

Цени на природниот гас и тарифи за пренос  

и дистрибуција 

(1) Носителите на лиценци пренос на природен гас, 

организација и управување со пазарот на природен гас, 

дистрибуција, трговија и снабдување со природен гас 

се обврзани да доставуваат податоци и информации 

потребни за следење на промената на цените на при-

родниот гас, вклучувајќи и информации и податоци за:  

1) просечни цени и количини на природниот гас кој 

го користат производителите на електрична и/или топ-

линска енергија; 

2) просечни набавни цени и количини на природен 

гас; 

3) просечни продажни цени и количини на приро-

ден гас по групи потрошувачи; 

4) просечни цени и количини на природен гас наба-

вен за системски услуги, загуби и сопствена потрошу-

вачка; 

5) тарифи и приходи од пренос и дистрибуција на 

природен гас. 

Поврзување, пристап и користење на преносните и 

дистрибутивните мрежи на природен гас 

 

Член 22 

Приклучување на мрежа 

(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат пода-

тоци и информации потребни за следење на приклучу-

вањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и инфор-

мации за: 

1) број на поднесени, одобрени и реализирани бара-

ња за приклучување по групи потрошувачи; 

2) надоместоци за приклучување и 

3) број на исклучени корисници. 

 

Член 23 

Пристап до мрежа 

(1) ОСП е обврзан да доставува податоци и инфор-

мации потребни за следење на обезбедувањето на мож-

носта за пристап до мрежата врз основа на начелото за 

регулиран пристап на трета страна, а особено за бројот 

на поднесени и одобрени барања за пристап и просечно 

време за одобрување на барањата.  

 

Квалитет на услуги 

 

Член 24 

Континуитет во снабдувањето 

(1) ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат пода-

тоци и информации потребни за следење на континуи-

тетот на снабдување со природен гас, а особено: 

1) број на планирани и непланирани прекини по со-

одветни групи потрошувачи; и 

2) времетраење на планираните и непланираните 

прекини. 

 

Член 25 

Квалитет на комерцијалните и мрежните услуги 

(1) Носителите на лиценца за снабдување, пренос и 

дистрибуција на природен гас се обврзани да доставу-

ваат податоци и информации потребни за следење на 

квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги, а 

особено: 

1) број и вид на примени, одобрени и одбиени при-

говори како и просечно време за одговор; и 

2) број и вид на поднесени барања за информации 

од потрошувачи. 

3) комуникација остварена со корисниците во вид 

на вкупен број телефонски јавувања, испратени елек-

тронски пораки од и кон потрошувачите, посети на ко-

риснички центри и доставени писмени барања по гру-

пи потрошувачи. 

(2) ОСП и ОСДи што управуваат дистрибутивни 

системи што не се поврзани со системот за пренос се 

обврзани да доставуваат податоци за структурата и 

енергетската вредност на увезениот, односно набавени-

от природен гас. 

(3) Носителите на лиценца за трговија, снабдување, 

пренос и дистрибуција на природен гас на барање на 

РКЕ имаат обврска да достават податоци за: 
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1) јавна достапност на информации за потрошува-

чите во врска со стандардните договори со снабдувачи-

те и промените во условите на договорите, цените, ус-

ловите за плаќање и постапката за промена на снабду-

вач; и 

2) јавна достапност на информации за корисниците 

на преносниот систем и дистрибутивните системи во 

врска со приклучување и пристап до мрежата. 

 

IV Пазар на сурова нафта, нафтени деривати и горива 

за транспорт 

 

Член 26 

Цели на следење на пазарот 

(1) Следењето на пазарот на сурова нафта, нафтени 

деривати и горива за транспорт се состои од следење, 

анализа и подготвување извештаи за условите поврза-

ни со: 

1) увоз, извоз и транспорт на сурова нафта, нафтени 

деривати и горива за транспорт;  

2) преработка на сурова нафта, производство на 

нафтени деривати и производство на горива наменети 

за транспорт со намешување на нафтени деривати и 

биогорива; и 

3) функционирањето на пазарите на сурова нафта, 

нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

 

Член 27 

Увоз, извоз и транспорт 

(1) Носителите на лиценци за транспорт на сурова 

нафта преку нафтовод, транспорт на нафтени деривати 

преку продуктовод, трговија на големо со сурова 

нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и биого-

рива се обврзани да доставуваат податоци и информа-

ции за: 

1) увезени и тргувани количини на сурова нафта, 

горива за намешување и биогорива и просечни цени; 

2) пренесени сурова нафта, нафтени деривати и горива 

за транспорт преку нафтовод, односно продуктовод. 
 

Член 28 

Преработка на сурова нафта и производство на  

нафтени деривати и горива за транспорт 

(1) Носителите на лиценци за преработка на сурова 

нафта и производство на нафтени деривати и производ-

ство на горива наменети за транспорт со намешување 

на нафтени деривати и биогорива, се обврзани да дос-

тавуваат податоци и информации за произведени коли-

чини по вид, продадените количини по вид и за просеч-

ните продажни цени на нафтени деривати по вид. 

 

Член 29 

Функционирање на пазарот сурова нафта, нафтени  

деривати и горива за транспорт 

(1) Носителите на лиценца за трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт се обврзани да доставуваат податоци и ин-

формации потребни за следење на пазарот на сурова 

нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, вклу-

чувајќи податоци и информации за набавените и про-

дадените количини и просечните цени за набавка и 

продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт по вид, како и земјата на по-

текло на увезените сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт по вид. 

 
V Пазар на топлинска енергија 

 
Член 30 

Цели на следење на пазарот 
(1) Следењето на пазарот на топлинска енергија се 

состои од следење, анализа и известување за условите 
поврзани со: 

1) регулирано производство на топлинска енергија; 
2) производство на топлинска енергија; 
3) дистрибуција на топлинска енергија; 
4) снабдување со топлинска енергија; 
5) постапка за промена на снабдувач; 
6) трошоци за производство на топлинска енергија 

по тип на постројки; и 
7) квалитет на услугата. 

 
Член 31 

Производство на топлинска енергија 
(1) Носителите на лиценци за регулирано производ-

ство на топлинска енергија и производство на топлин-
ска енергија се обврзани да доставуваат податоци и ин-
формации, потребни за следење на производството на 
топлинска енергија во периодот од октомври до април, 
вклучувајќи и податоци и информации за: 

1) инсталирана моќност, производството на топлин-
ска енергија од секоја производна единица, вклучувај-
ќи ја и сопствената потрошувачка; 

2) просечни количини и трошоци за горивата кои се 
користат за производство на топлинска енергија;  

3) просечни количини и цени на продадена топлин-
ска енергија; 

4) непланирана нерасположливост на производните 
единици на производители; и 

5) просечна температура на воздухот за подрачјето 
во кое регулираните производители испорачуваат топ-
линска енергија.  
 

Член 32 
Дистрибуција на топлинска енергија 

(1) Носителите на лиценца дистрибуција на топлин-
ска енергија се обврзани да доставуваат податоци и ин-
формации, потребни за следење на дистрибуцијата на 
топлинска енергија во периодот од октомври до април, 
вклучувајќи и информации за:  

1) билансот на топлинска енергија,  
2) тарифи и приходи од дистрибуција на топлинска 

енергија и  
3) промената на снабдувачи, вклучувајќи го и бро-

јот на реализирани промени на снабдувачи. 
 

Член 33 
Снабдување со топлинска енергија 

(1) Носителите на лиценца за снабдување на топ-
линска енергија се обврзани да доставуваат податоци и 
информации поврзани со снабдување на топлинска 
енергија, вклучувајќи и податоци и информации за: 
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1) просечни количини и цени за набавка на топлин-

ска енергија; 

2) број на активни и исклучени мерни места кај пот-

рошувачи по вид на мерно место (мерни места со пот-

рошувачи од вид домаќинства, образование, останати 

потрошувачи и комбинирани мерни места со потрошу-

вачи од повеќе видови); 

3) инсталирана и ангажирана моќност и грејна пов-

ршина по вид на потрошувач (домаќинства, образова-

ние и останати потрошувачи) за активни и пасивни 

потрошувачи; 

4) податоци поврзани за бројот и отчитувањата на 

уредите за мерење на локално распределување на пот-

рошувачката на топлинска енергија и 

5) надоместок за ангажирана моќност и енергија. 

 

Член 34 

Промена на снабдувач 

(1) Носителите на лиценца за снабдување на топ-

линска енергија се обврзани да доставуваат податоци и 

информации потребни за следење на промената на 

снабдувач, вклучувајќи го и бројот на реализирани 

промени на снабдувач. 

 

Член 35 

Континуитет на снабдување 

(1) Носителите на лиценца за снабдување со топ-

линска енергија се обврзани да доставуваат подато-

ци и информации потребни за следење на континуи-

тетот на снабдување со топлинска енергија во перио-

дот од октомври до април, вклучувајќи податоци за 

бројот на планирани и непланирани прекини во 

снабдувањето, како и времетраењето на непланира-

ните прекини. 

 

Член 36 

Квалитет на мрежни и комерцијални услуги 

(1) Носителите на лиценца за снабдување на топ-

линска енергија се обврзани да доставуваат податоци и 

информации потребни за следење на квалитетот на ко-

мерцијалните услуги, вклучувајќи и податоци и инфор-

мации за: 

6) број на поднесени, одобрени и реализирани ба-

рања за нови потрошувачи, за исклучување, за пов-

торно вклучување и за промена на капацитет по вид 

на потрошувач и просечно време за реализација на 

барањата; 

7) број и вид на примени, одобрени и одбиени при-

говори, како и просечно време за одговор на приговори 

поднесени од потрошувачи и 

8) број на поднесени барања за информации. 

(2) Носителите на лиценца за снабдување на топ-

линска енергија на барање на РКЕ се обврзани да дос-

тават податоци за јавна достапност на информации за 

потрошувачите во врска со стандардните договори со 

снабдувачите, цените и постапката за промена на снаб-

дувач. 

VI Преодни одредби 

 

Член 37 

(1) Обврската за доставување на извештаи, подато-

ци и информации во согласност со овој Правилник за-

почнува со влегувањето во сила на овој Правилник, а 

ќе се однесува на податоците за работењето на носите-

лите на лиценци од 1 јули 2019 година. 

(2) Носителите на лиценци што ја исполниле об-

врската и доставиле образец од членот 6 став (1) од 

Правилникот за следење на функционирањето на енер-

гетските пазари („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 83/15 и 215/16), ќе се смета дека ја имаат 

исполнето обврската од членот 6 став (1) на овој Пра-

вилник. 

 

VII Завршни одредби 

 

Член 38 

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правил-

ник престанува да важи Правилникот за следење на 

функционирањето на енергетските пазари („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 83/15 и 215/16). 

(2) Овој Правилник влегува во сила со денот на об-

јавување во „Службен весник на Република Северна 

Македонија“. 

 

Бр. 01-2515/1  

4 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2008. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 13 

и член 30 од Законот за енергетика („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Ре-

гулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 4 јули 2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА 

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 1 

Во член 1 од Правилата за снабдување со електрич-

на енергија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 172/18), по точката 4) се додава нова точка 4-

а) која гласи: 

„4-а) воспоставување, условите, начинот и поста-

пката за користење на веб базираната платформа за 

споредба на цени (во понатамошниот текст: „плат-

форма“), како и обврските кои снабдувачите ги имаат 

при користење на платформата.” 

 

Член 2 

Во член 4 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 
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„(2) Покрај задолжителните одредби во општите ус-

лови за снабдување од став (1) на овој член, договорот 

за снабдување со електрична енергија и предавање на 

вишокот произведена електрична енергија во електро-

дистрибутивна мрежа кој го склучуваат потрошувачот-

производител и снабдувачот кој го снабдува со елек-

трична енергија (во понатамошниот текст: договор по-

меѓу потрошувач-производител и снабдувач) содржи и:  

1) услови за предавање на вишокот произведена 

електрична енергија во електродистрибутивната мрежа 

и 

2) податоци за објектот за производство на елек-

трична енергија, и 

3) приклучната точка и начинот на мерење на про-

изведената и предадената електрична енергија во елек-

тродистрибутивната мрежа.“ 

Во ставот (2) кој станува став (3) по зборовите: 

„став (1)“ се додаваат зборовите: „договорот помеѓу 

потрошувач-производител и снабдувач од став (2)“. 

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: 

„став (1)“ се додаваат зборовите: „и на договорот поме-

ѓу потрошувач-производител и снабдувач од став (2)“. 

Во ставот (4) кој станува став (5) по зборовите: 

„снабдувачот во краен случај“ се додаваат запирка и 

зборовите: „како и образецот на договор помеѓу потро-

шувач-производител и снабдувач“. 

 

Член 3 

Во член 9 став (6) зборовите: „во рок од три“ се ме-

нуваат со зборовите „не подоцна од пет“. 

 

Член 4 

Во член 25 по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 

„(2) Датумот на промена на снабдувач секогаш е на 

првиот ден од календарскиот месец, при што барањето 

што новиот снабдувач го доставува до операторот на 

соодветниот систем се поднесува најдоцна 15 работни 

дена пред датумот на промена на снабдувачот.“. 

Во ставот (2) кој станува став (3) бројот “10“ се ме-

нува со број „5“. 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) По исклучок од ставот (3) од овој член доколку 

податоците за мерните места на потрошувачот наведе-

ни во барањето не се совпаѓаат со податоците на опера-

торот, операторот во рок од 4 работни дена го известу-

ва новиот снабдувач дека е потребно да достави кори-

гирани податоци за мерните места на потрошувачот во 

рамки на рокот од став (3) од овој член и притоа: 

1) доколку новодоставените податоци се совпаѓаат 

со податоците на операторот, операторот постапува 

согласно став (3) од овој член; 

2) доколку новодоставените податоци повторно не 

се совпаѓаат со податоците на операторот, операторот 

постапува согласно Член 26 од овие Правила. 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6) соод-

ветно. 

Член 5 

Во член 27 по став (1) се додаваат два нови става 

(2) и (3) кои гласат: 

„(2) Откако новиот снабдувач ќе го склучи догово-

рот за снабдување со потрошувачот, снабдувачот има 

обврска да го извести операторот во рокот предвиден 

во став (1) од овој член. 

(3) Откако ќе го добие известувањето од став (2) од 

овој член, операторот во рок од 5 работни дена, ја реа-

лизира промената на снабдувач.“ 

Во ставот (2) кој станува став (4) по зборовите „се 

применува од“ се додаваат зборовите “првиот ден во 

календарскиот месец“. 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6) соод-

ветно. 

По главата X се додава нова глава X-а и четири но-

ви членови 56-а, 56-б, 56-в и 56-г кои гласат: 

 

“X-а. ВЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА СПОРЕДБА 

НА ЦЕНИ 

 

Цели на платформата 

 

Член 56-а 

(1) Платформата e алатка достапна на интернет која 

им дава можност на потрошувачите во секое време и 

без надоместок да имаат директен пристап до јасни, се-

опфатни и ажурирани информации за цените на елек-

трична енергија, периодот на траење на договорот за 

снабдување, фактурирањето, како и другите услуги 

поврзани со снабдувањето со електрична енергија, со 

цел да направат споредба на понудите од различни 

снабдувачи.  

(2) Со цел потрошувачите приклучени на средно и 

ниско напонско ниво да направат споредба на понуди-

те од снабдувачите и заради олеснување на нивниот из-

бор на снабдувач, снабдувачот внесува понуда на плат-

формата, која ги содржи следните елементи: 

4) цени за електрична енергија по напонско ниво и 

период на испорака во текот на денот и/или годината, 

за секоја категорија на потрошувачи, 

5) времетраење на договорите за снабдување,  

6) кратка информација во врска со одредени комер-

цијални карактеристики на понудата, и 

7) други услуги поврзани со снабдувањето со елек-

трична енергија, 

(3) Платформата им дава можност на потрошувачи-

те да направат и споредба на понудите од снабдувачите 

со понудите од универзалниот снабдувач и снабдува-

чот во краен случај. 

(4) Платформата им обезбедува информации на 

потрошувачите постапки за промена на снабдувач кои 

ги применува снабдувачот, правата и обврските на пот-

рошувачите, начините за заштеда на енергија и други 

информации за функционирањето на пазарот на елек-

трична енергија на мало. 

(5) Платформата ја воспоставува и одржува Регула-

торната комисија за енергетика. 
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Користење на платформата 

 

Член 56-б 

(1) Регулаторната комисија за енергетика на секој 

снабдувач му доделува единствено корисничко име и 

лозинка за пристап и внесување на елементите од по-

нудата на платформата.  

(2) Снабдувачот на платформата може да внесе не-

ограничен број на понуди.  

(3) Со секое внесување на нова понуда за исто на-

понско ниво, ист период на испорака и исто времетрае-

ње на договорот за снабдување, снабдувачот ја повле-

кува претходно објавената понуда. 

(4) Снабдувач кој во претходната година учеству-

вал во вкупните продажби  на пазарот на електрична 

енергија на мало со повеќе од 1%, внесува најмалку ед-

на понуда на платформата.  

(5) При секое отворање на платформата од страна 

на потрошувачот понудите се прикажуваат по случаен 

избор. 

(6) Платформата овозможува прикажување на по-

нудите по азбучен ред според називот на снабдувачот, 

според висината на цената, како и според времетраење-

то на договорот за снабдување.  

(7) Регулаторната комисија за енергетика на својата 

веб страница и на платформата објавува упатство за 

користење на платформата. 

 

Останати елементи на понудата 

 

Член 56-в 

(1) Платформата овозможува прикажување индика-

тивна крајна цена на електрична енергија од секој 

снабдувач за секоја категорија на потрошувачи, 

пресметана со примена на следните елементи: 

1) цена на електрична енергија содржана во понуда-

та на снабдувачот, 

2) просечна цена на електрична енергија произведе-

на од повластени производители од обновливи извори 

кои користат повластени тарифи, 

3) тарифи за користење на услуги за пренос и дис-

трибуција на електрична енергија, 

4) надоместок за оператор на пазар на електрична 

енергија, и 

5) данок на додадена вредност. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика на јасен и 

видлив на начин на платформата објавува дека во крај-

ната цена од став (1) на овој член не е вклучен надо-

местокот за јавно осветлување утврден со закон.  

 

Заштита од злоупотреби 

 

Член 56-г 

(1) Регулаторната комисија за енергетика, во рок од 

24 часа од внесувањето на понудата на платформата од 

страна на снабдувачот, ги проверува задолжителните 

елементи содржани во понудата. 

(2) Ако во рокот од став (1) од овој член, Регулатор-

ната комисија за енергетика утврди дека задолжител-

ните елементи содржани во понудата значително от-

стапуваат од состојбите на пазарот на електрична енер-

гија го известува снабдувачот за одбивање на понудата 

и ги наведува причините за одбивањето.  

(3) Снабдувачот не може да склучи договор со пот-

рошувачот по цена и под услови понеповолни од обја-

вените на платформата.  

(4) Ако Регулаторната комисија за енергетика ут-

врди дека снабдувачот нуди договори за снабдување по 

цени повисоки од објавените на платформата забрану-

ва објавување на понудите од тој снабдувач за одреден 

временски период и презема мерки во согласност со 

Член 26 од Законот за енергетика.“ 

 

Преодни одредби 

 

Член 4 

(1) Врз основа на претходно склучен договор со 

снабдувачот на кој му е издадена лиценца за снабдува-

ње со електрична енергија на тарифни потрошувачи 

(во понатамошниот текст: снабдувач на тарифни пот-

рошувачи) и лиценца за снабдување во краен случај со 

електрична енергија издадени од страна на Регулатор-

ната комисија за енергетика согласно Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), Универзалниот 

снабдувач има право: 

1) во фактурата за потрошена електрична енергија 

што ја издава како Универзален снабдувач  да вклучи и 

заостанат долг (главен долг и камата за задоцнето пла-

ќање) по основ на фактура доставена до потрошувач од 

страна на снабдувачот на тарифни потрошувачи, како и 

опомена пред исклучување и прекинување на снабду-

вањето во согласност со член 59 од овие правила, и 

2) да побара од операторот на електродистрибутив-

ниот систем да ја прекине испораката на електрична 

енергија на определен потрошувач којшто, во рок и на 

начин определен во договорот за снабдување со снаб-

дувачот на тарифни потрошувачи, не ја платил факту-

рата доставена од снабдувачот на тарифни потрошу-

вачи. 

(2) Одредбите од овие правила со кои се уредуваат 

правата и обврските на снабдувачот на тарифни потро-

шувачи во однос на приговорите по фактурите издаде-

ни до датумот на престанување на важноста на ли-

ценцата за снабдување со електрична енергија на тари-

фни потрошувачи, се применуваат до правосилноста на 

одлуките по тие приговори.  

(3) По исклучок од став (2) од овој член, снабдува-

чот на тарифни потрошувачи може да го овласти уни-

верзалниот снабдувач да ги врши дејствијата од став 

(2) на овој член. 

(4) Отпочнувањето на снабдувањето со електрична 

енергија од страна на универзалниот снабдувач на пот-

рошувачите кои биле снабдувани со електрична енер-
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гија од страна на снабдувачот на тарифни потрошувачи 

не се смета за промена на снабдувач во смисла на овие 

правила. 

(5) Универзалниот снабдувач и снабдувачот на та-

рифни потрошувачи се должни со податоците за потро-

шувачите на Снабдувачот на тарифни потрошувачи да 

постапуваат во согласност со законот со кој се уредува 

заштитата на личните податоци.“ 

 

Член 5 

Регулаторната комисија за енергетика, во рок од три 

месеци по отпочнувањето на примената на Член 106, 

став (1) од Законот за енергетика, на својата веб страни-

ца ја објавува и ја става во функција платформата. 

 

Завршна одредба 

 

Член 6 

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“.  

 

Бр. 01-2520/1  

4 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ 

РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И 

ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2009. 

Врз основа на член 262 ст.1 т.3 од Законот за здрав-

ствената заштита (Сл. весник на РМ бр. 43/12, 145/12, 

87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19) и член 7 од Стату-

тот, Собранието на Комората на здравствени работни-

ци со средно, вишо и високо стручно образование на 

Република Северна Македонија, на одржаната седница 

на ден 19.02.2019 година, го донесе следниот 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ЧЛЕНОВИ НА КО-

МОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО 

СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ НА РЕПУБИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на здрвствени-

те работници на Комората на здраствени работници со 

средно, вишо и високо стручно образование на Репуб-

лика Северна Македонија (во понатамошниот текст 

К.З.Р), како и постапката за упис на здравствените ра-

ботници во регистарот. 

Член 2 

Регистарот на податоци за здравствените работ-

ници со средно, вишо и високо образование од об-

ласта на медицината, стоматологијата и фармацијата 

во службена евиденција се води со цел истите К.З.Р 

да ги разменува со Министерството за здравство- 

Управа за електронско здравство, а истиот претста-

вува посебна матична евиденција на здравствените 

работници. 

 

II. ФОРМА НА РЕГИСТАРОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ 

РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО 

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОДБЛАСТА НА МЕ-

ДИЦИНАТА 

 

Член 3 

Регистарот се состои од 7 (седум) книги со димен-

зии 500мм х 420мм, односно секоја книга преставува 

посебен регистар кој се води за здравствените работни-

ци од струковите одбори кои се организирани во К.З.Р 

и тоа: 

- Регистар на здравствени работници- медицински 

сестри; 

- Регистар на здравствени работници- акушери; 

- Регистар на здравствени работници -медицински 

лаборанти и санитарни техничари; 

- Регистар на здравствени работници- физиотера-

певти; 

- Регистар на здравствени работници - радиолошки 

технолози; 

- Регистар на здравствени работници- забни техни-

чари и стоматолошки сестри и 

- Регистар на здравствени работници- фармацевт-

ски техничари. 

На сите овие книги- регистри на насловната страна 

во горниот лев агол ќе стои следниот назив:  

I. „ КОМОРА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРА-

ЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИ-

ЈА - Скопје“ 

Во средишниот дел на книгите- регистри од став 1 

од овој член ќе стојат следните називи: 

1. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ“. 

2. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- АКУШЕРKИ“. 

3. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ 

И САНИТАРИ ТЕХНИЧАРИ“. 

4. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- ФИЗИОТЕРАПЕВТИ“. 

5. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ“. 

6. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- ЗАБНИ ТЕХНИЧАРИ И СТО-

МАТОЛОШКИ СЕСТРИ“. 
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7. „ РЕГИСТАР НА ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ РАБОТНИЦИ- ФАРМАЦЕВТСКИ ТЕХНИ-

ЧАРИ“. 

Страниците на секоја од посебните регистри се ну-

мерирани. 

Пред почетокот на водење на Регистарот се забеле-

жува вкупниот број на страници по што се заверува со 

печат на К.З.Р до кој стои потпис на овластеното лице 

за водење на регистарот. 

 

II. СОДРЖИНА НА РЕГИСТРИТЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО 

ОБРАЗОВАНИЕ ОД ОДБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА 

 

Член 4 

Регистарот се води врз основа на пополнет и доста-

вен Образец за упис на лице во соодветниот регистар, 

кој Образец е составен дел на овој Правилник, а во кој 

се содржани следните рубрики: 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

- име и презиме и пол 

- датум на раѓање, место и ЕМБГ 

- Државјанство 

- адреса на живеење 

- контакт телефон и е-маил 

- работно место 

- адреса на работно место 

- Контакт телефон и е-маил од работното место 

- Општина и град 

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

- Средно образование (назив на установа) 

- Година на матура и Стручно средно назив 

- Датум на положен стручен испит и Уверение бр. 

- Прв циклус студии 

- Универзитет и ЕКТС 

- Година на дипломирање и назив 

- Датум на положен државен испит и Уверение бр. 

- Втор циклус студии 

- Универзитет и ЕКТС 

- Година на магистрирње и назив 

- Уверение број 

- Трет циклус студии 

- Универзитет и назив 

- Година на докторирање и назив 

- Уверение број 

- Уверение за положен стручен испит 

ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНО ИСКУСТВО 

- Вработен или невработен 

- Моментална работна установа 

- Претходни работни установи/години од-до 

- Вкупен работен стаж 

- Работно место/назив 

ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО ЗДРУЖЕ-

НИЈА 

- Член на здружение да/не 

- Назив на здружение 

- Членува од и Секција 

- Стручни сертификати и Учество во предавања 

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ И ПО-

СТАПКА ЗА УПИС ВО СООДВЕТНИОТ РЕГИСТАР 

 

Член 5 

Здравствените работници на К.З.Р се запишуваат во 

регистарот врз основа на уредно пополнет и поднесен 

Образец за внес на лице во регистарот кој е составен 

дел од овој правилник, заедно со прилог документација 

и уплатница за платена административна такса која се 

плаќа на сметка на К.З.Р. , а доколку се исполнети ус-

ловите за упис се изготвува потврда за уписсо која се 

потврдува уписот во регистарот на К.З.Р. 

Здравствените работници како прилог кон Обрзе-

цот потребно е да ги достават следните документи: 

- оригинал или фотокопија (заверена на Нотар) од 

сведителство или диплома за степенот на образовани-

ето, 

- оригинал или фотокопија (заверена на Нотар) на 

уверението за положен стручен испит и доказ за држав-

јанство. 

Доколку здравствениот работник има завршено со-

одветно образование во соодветна образовна установа 

во странство, потребно со образецот и другите доку-

менти кои се пропишани во предходните ставки на овој 

член да достави: 

- заверен превод на документите за завршеното об-

разование; 

- Решение за признавање на странската квалифика-

ција; 

- Документ за положен или признат стручен испит 

од страна на надлежен од страна Министерство за 

здравство. 

 

Член 6 

К.З.Р и лицата овластени за водење на региста-

рот, покрај внесувањето на податоците во региста-

рот изготвуваат и лично досие за секој здравствен 

работник. 

Во личното досие на здравствениот работник освен 

податоците од член 4 од овој Правилник се впишуваат 

и следни податоци: 

- дата на упис во регистарот; 

- дата на испис од регистарот 

- дата на издавање на одобрение за самостојна ра-

бота; 

- дата на продолжување на одобрение за самостојна 

работа; 

- дата на привремено одзимање на одобрението за 

самостојна работа, како и време на кое се одзима одоб-

рувањето; 

- дата на повторноиздавање на одобрението; 

- дата на трајно одземање на одобрение за самостој-

на работа; 

- дата на промена податоците; 

- податоци за постапките и одлуките на Судот на 

честа на Комората; 

- податоци за правосилни пресуди на судот. 
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Заедно со личното досие на здравствениот работ-

ник, Комората може да води и дополнителни регистар-

ски картони со останати податоци. 

 

Член 7 

Исправките при погрешното запишување во регис-

тарот се евидентираат така што со црвено мастило се 

повлекува тенка линија преку погрешно запишаниот 

податок, а над црвената линија се запишуваат точните 

податоци. 

 

Член 8 

Внесувањето на податоците во соодветниот регис-

тар го водат лица овластени од Извршниот одбор на 

Комората. 

 

Член 9 

Регистарот се води и електронски со помош на ап-

ликативна програма која е изготвена согласно потреби-

те на регистарот. 

Податоците кои електронски се впишуваат во апли-

кативната програма се заштитени од неовластени изме-

ни и злоупотреби согласно правилата за заштита на 

електронските податоци. 

Еден електонски запис содржи податоци за еден 

здравствен работник од соодветниот регистар. 

 

Член 10 

Во случај на погрешно внесување на податоци во 

електронскиот регистар, нема да се изврши исправка со 

измена на податоците во постојниот електронски запис 

туку исправката се прави така што се внесуваат пода-

тоците во нов електронски запис со назнака за поврза-

носта со електронскиот запис за кој се однесува ис-

правката. 

 

Член 11 

Внесувањето на податоците во електронската апли-

кативна програма се потврдуваат со електронски пот-

пис од овластеното лице за водење на регистарот, кое 

лице е одговорно и гарантира за веродостојноста на по-

датоците, за неавторизираните пристапи или промена 

на податоците како и заштита на истите од злоупотреба 

или пак бришење. 

 

Член 12 

На Здравствените работници кои нема да ги доста-

ват сите потребни податоци и документи за впишување 

во регистарот на К.З.Р, ќе им се остави дополнителен 

рок да ја комплетираат својата пријава. 

 

Член 13 

За спорни податоци за упис одлучува претседателот 

на Комората. 

Член 14 

За секоја промена на податоците од членот 4 од 

овој Правилник, здравствениот работик е должен да ја 

извести Комората во рок од 30 дена од промената. 

 

Член 15 

По упис во Регистарот на секој член на К.З.Р ќе му 

се издаде членска картичка. 

Членската картичка е со важност од шест години. 

Собранието на К.З.Р, донесува одлука за обликот, 

содржината и начинот на користење на членската кар-

тичка. 

Доколку членот во текот на годината не ја уплаќа 

чланарината, на крајот на календарската година, дол-

жен е да ја врати членската картичка. К.З.Р, а истата 

може да се врати откатко ќе се подмири долгот за чле-

нарината. 

 

Член 16 

Испис од регистарот на Комората е дозволен во 

следните случаи: 

- на барање на членот 

- врз основа на конечна одлука на судот на честа на 

Комората 

- со престанување на работата на Комората 

- Со смрт на здравствениот работник 

- Во други случаи опредлени со закон и статутот на 

Комората. 

 

Член 17 

Комората се обврзува за сигурност и тајност на по-

датоците и гарантира согласно на прописите за зашти-

та на личните податоци. 

 

Член 18 

Одредбите од овој Правилник се применуваат на 

здравствените работници членови Комората на здрас-

твени работници со средно, вишо и високо стручно об-

разование на Република Северна Македонија. 

 

Член 19 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање на 

согласноста на министерот за здравство. 

 

 

 

 

 

Комора на здраствени работници 

со средно, вишо и високо стручно 

образование 

на Република Македонија, 

19 февруари 2019 година Претседател,  

Скопје Виолета Котевска, с.р. 
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