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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3386.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 и член 112 став 2 од Уставот
на Република Северна Македонија и член 47 алинеја 1
и членовите 70 и 71 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019),
на седницата одржана на 7 октомври 2020 година, донесе
I.
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА Уредбата со законска сила за
изменување и дополнување на Уредбата за примена на
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за
време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-6309/1 од 22 јуни
2020 година, („Службен весник на Република Северна
Македонија” број 169/2020).
2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението со кое се запира извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на актот означен во
точката 1 од оваа одлука.
II.
РЕШЕНИЕ
3. СЕ ЗАПИРА постапката за поведување постапка
за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата
со законска сила за измена и дополнување на Уредбата
за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена
од Владата на Република Северна Македонија, број 443992/1 од 12 мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 123/2020).
4. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

5. Уставниот суд на Република Северна Македонија
со Решение У.бр.217/2020 година од 1 јули 2020 година
поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата со законска сила за измена и дополнување на Уредбата за примена на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна
состојба, донесена од Владата на Република Северна
Македонија, број 44-3992/1 од 12 мај 2020 година,
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
број 123/2020) и Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за
време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-6309/1 од 22 јуни
2020 година, („Службен весник на Република Северна
Македонија” бр.169/2020).
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорените акти со одредбите од Уставот на Република
Северна Македонија.
6. Судот на седницата утврди дека оспорените
уредби се со следната содржина:
I. Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 19 мај 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за
време на вонредна состојба („Службен весник на Ре-
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публика Северна Македонија“ бр.90/20) во член 1 во
ставот (2) зборовите „поднесување на пријави во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реемитување на програмски сервиси на странски
радиодифузери кои операторите планираат да ги реемитуваат на својот програмски сервис за територијата
на Република Северна Македонија“ се заменуваат со
зборовите „донесувањето на подзаконските акти“.

акти од член 2 став (1) од оваа уредба со законска сила,
должни се до истекот на рокот од член 3 од оваа уредба
со законска сила за доставување на пријави за регистрација на странски радиодифузери кои ги реемитуваат
да обезбедат непрекинато реемитување на програмските сервиси на сите радиодифузери кои ги реемитуваат,
согласно одредбите од Законот од електронски комуникации.“

Член 2
Во член 2 ставот (1) се менува и гласи: „Јавната
расправа за подзаконските акти од член 143 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14,
44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и
27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), може да се спроведе и со употреба
на средства за електронска комуникација и истата трае
15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба
со законска сила.“ По ставот (1) се додава нов став (2)
кој гласи: „Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги донесува подзаконските
акти од член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), во
рок од пет дена од денот на завршувањето на јавната
расправа од став 1 на овој член.“
Ставот (2) станува став (3).

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 44-3992/1
12 мај 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила ШекеринскаЈанковска, с.р.
__________

II. Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 22 јуни 2020 година, донесе
УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА
Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за
време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 140/20), во членот 3
бројот „60“ се заменува со бројот „150”.
Член 2
По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
„Член 3-а Операторите од член 3 од оваа уредба со
законска сила кои имаат извршено регистрација во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до денот на влегувањето во сила на подзаконските

Бр. 44-6209/1
22 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

7. Според член 8 став 1 алинеи 1, 4 и 11 од Уставот,
владеењето на правото, поделбата на државната власт
на законодавна, извршна и судска и почитувањето на
општо прифатените норми на меѓународното право се
темелни вредности на уставниот поредок на Република
Македонија.
Согласно членот 51 од Уставот, во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законите.
Според член 68 став 1 алинеи 2 и 3 од Уставот на
Република Северна Македонија, Собранието донесува
закони и дава автентично толкување на законите и ги
утврдува јавните давачки.
Според член 125 од Уставот, вонредна состојба настанува кога ќе настанат големи природни непогоди или
епидемии.
Постоењето на вонредна состојба на територијата
на Република Северна Македонија или нејзин дел го
утврдува Собранието по предлог на претседателот на
Републиката, Владата или најмалку 30 пратеници.
Одлуката со која се утврдува постоењето на вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници и има
важност најмногу 30 дена.
Ако Собранието не може да се состане одлука за
постоење на вонредна состојба донесува претседателот
на Републиката и му ја поднесува на Собранието штом
тоа ќе е во можност да се состане.
Во членот 126 од Уставот е предвидено дека при
постоење на воена или вонредна состојба Владата во
согласност со Уставот и со законот донесува уредби со
законска сила.
Овластувањето на Владата да донесува уредби со
законска сила трае до завршување на воената или вонредната состојба за што одлучува Собранието.
Со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги се предвидува дека со овој закон се уредуваат
правата, обврските и одговорноста на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи коишто ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите.
Меѓународната и регионалната правна рамка со која се уредуваат прашањата поврзани со вонредна состојба се содржани во членот 4 и членот 15 на Европската конвенција за човекови права. Во овие меѓународни
инструменти утврдени се општо прифатени начела релевантни за вонредна состојба, кои државите треба да
ги почитуваат; привременост: ова се однесува на вонредната природа на прогласувањето вонредна состојба;
исклучителна закана: кризата мора да претставува
стварна, моментална или најмалку непосредна опасност за заедницатa; објавување: вонредната состојба
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мора официјално да се прогласи и јавно да се соопшти;
неопходно е да ги информира граѓаните за законската
состојба и ја намалува можноста од de facto вонредна
состојба, т.е. ситуација поради која државата ги ограничува човековите права без официјално да прогласи
вонредна состојба; соопштение: другите држави и соодветните тела коишто го набљудуваат меѓународниот
договор мора да се известат за преземените мерки; на
пример, доколку државата сака да ги дерогира своите
обврски според ЕКЧП или МПГПП тогаш таа мора да
го информира генералниот секретар на Советот на Европа или генералниот секретар на ОН за своето дерогирање, мерките што ги презела и причините за тоа, како
и за престанокот на дерогирањето; пропорционалност:
мерките преземени да се спречи кризата мора да се
пропорционални на тежината на ситуацијата на опасност. Ова се однесува на областа на применувањето,
нивната материјална содржина и нивното времетраење;
законитост: човековите права и основните слободи за
време на вонредна состојба мора да ги почитуваат ограничувањата пропишани во соодветните инструменти
на меѓународното и националното право; вонредна состојба не значи привремено укинување на владеењето
на правото, ниту пак ги овластува оние кои се на власт
да не го почитуваат начелото на законитост, на коешто
се обврзани во секое време; права коишто не можат да
бидат ограничени: ова се однесува на основните права
за кои нема дерогирање дури и за време на вонредна
состојба.
Оттука, со уредба со законска сила, при постоење
на вонредна состојба, Владата може поинаку да регулира одредени прашања коишто се уредени со важечки
закони, може да одредува нови рокови, може да ги менува постојните и да носи нови решенија. Но, ваквите
овластувања не се неограничени. Имено, Уставот има
две уставни ограничувања на овластувањето на Владата да носи уредби со законска сила. Првото е, уредбите
да уредуваат неопходни мерки коишто се во функционална врска со директно или индиректно соочување и
надминување на причините и последиците од вонредната состојба, со водење сметка мерките да имаат легитимна цел, општествена оправданост, да бидат разумни
и пропорционални во светло на што побрзо враќање во
редовна состојба (со што во суштина ќе бидат задоволени членовите 125 и 126 од Уставот). Второто ограничување е уредено во членот 54 од Уставот, чие задоволување бара ограничувањето на слободите и правата во
вонредна состојба да не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба. Во вонредна состојба не може да се ограничат правото на живот, забраната на мачење, нечовечко и понижувачко постапување и казнување, правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на
слободата на уверувањето, совеста, мислата и вероисповеста.
Во суштина вонредната состојба претставува состојба во која поради настанување на големи природни
непогоди или епидемии, со цел справување со причините и/или последиците, се нарушува воспоставениот
ред, и во такви околности мерките коишто се преземаат од Владата во вонредна состојба мора да бидат пропорционални, дизајнирани и насочени кон справување
со причинителот на состојбата и последиците од истата, да презема мерки коишто се во суштинска врска
со причинителот и последиците, со времен карактер и
лимитиран интензитет, при што има уставни овластувања за ограничување на човековите права за таа цел
(освен оние кои не можат да бидат ограничени ни во
вонредна состојба), се со цел, (брзо, во временска
смисла) да го повратат уставниот поредок со кој човековите права повторно ќе можат целосно да бидат
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обезбедени. Вонредната состојба е уставна материја, и
во време на вонредна состојба Владата мора да ги почитува темелните вредности на уставниот поредок, а
особено владеењето на правото.
Согласно членот 10 од Законот за Влада на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) за време на воена или вонредна состојба, ако не постои можност за свикување на
Собранието, Владата донесува уредби со законска сила
по прашањата од надлежност на Собранието.
Според член 35 став 1 од Законот за Влада за извршување на законите Владата донесува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци.
Согласно член 36 став 1 од истиот закон се предвидува дека со уредба со законска сила Владата уредува
прашања од надлежност на Собранието во случај на
воена или вонредна состојба ако не постои можност за
свикување на Собранието.
Уредбите со законска сила се правни прописи, акти
што ги носи орган којшто во поделбата на власта припаѓа на извршната власт (Влада),а правниот основ за
нивното донесување го пропишува Уставот единствено
во ситуација на прогласена вонредна состојба. Нивната
суштина, нивниот материјален карактер, се сведува на
неопходноста во услови на вонредна состојба да се
овозможи функционирање на уставно-правниот поредок, од една страна, и ефикасно, флексибилно, пропорционално, разумно и добро балансирано Владата да
уредува и нормира мерки со кои ќе се отстранат причините коишто довеле до прогласување на вонредната
состојба но и последиците од истата. Сето ова има времен карактер, како што е овластувањето на Владата за
носење уредби со законска сила кое се ограничува со
времетраењето на вонредната состојба и истите подлежат на уставно-судска контрола и во времетраење на
вонредната состојба.
Имајќи го во предвид наведеното, Судот оцени дека
Уставниот суд е надлежен да ја цени уставноста на
Уредбата со законска сила од аспект на членот 126 (дали пропорционално и разумно уредува и нормира мерки со кои непосредно или посредно ќе се отстранат
причините коишто довеле до прогласување на вонредната состојба како и последиците од истата, или го повредува членот 126 во неговата суштина), од аспект на
членот 54 (дали има дискриминација по наведените основи) дали се повредува право коешто не може да биде
дерогирано ни во вонредна ни во воена состојба и меѓународно признатите права коишто не можат да бидат
дерогирани.
Меѓутоа, според Судот, со донесувањето на оспорената уредба означена во точката 1 од оваа одлука, Владата на Република Северна Македонија ги пречекорила, односно ги надминала своите со Устав предвидени овластувања. Имено, донесувањето на оспорената
уредба со законска сила не претставува мерка којашто
има непосреден ефект во справувањето со последиците
од епидемијата и Владата согласно овластувањата
предвидени во членовите 125 и 126 од Уставот треба
да донесува уредби со законска сила само и исклучиво
со цел справување со причинителот и последиците од
вонредната состојба предизвикана од присуството на
коронавирусот - COVID-19, а не и уредби со кои се
уредуваат медиумските услуги коишто сега ги уредува
Владата со оспорената одредба и коишто според Судот
немаат допирни точки со вонредната состојба.
Од овие причини, Судот оцени дека со Уредбата означена во точката 1 од оваа одлука, Владата на Република Северна Македонија излегува надвор од овласту-
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вањето коешто согласно Уставот го има Владата во
вонредна состојба согласно членовите 125 и 126 од
Уставот и мерката којашто е уредена со предметната
уредба нема легитимна цел, ниту општествена оправданост, истите се непропорционални во светло на целта
која се сака да се постигне, односно во справувањето
со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19.
7. По однос на Уредбата означена во точката 2 Судот
утврди дека Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 29 мај 2020 година донесе нова
Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна
состојба, бр.44-4750/1 од 29 мај 2020 година, објавена во
„Службен весник на Република Северна Македонија” број
140/2020 од 29 мај 2020 година.
Во членот 4 на Уредбата е предвидено дека со денот на
влегување во сила на оваа уредба со законска сила престанува да важи Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република
Северна Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 90/2020 и 123/2020).
Во членот 5 од наведената уредба е утврдено дека
оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Согласно наведените одредби, новата Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија влегува во сила на 29 мај 2020 година, кога е
и објавена во “Службен весник на Република Северна
Македонија”.
Според член 47 алинеја 1 од Деловникот, Уставниот
суд ќе ја запре постапката ако во текот на постапката законот, другиот пропис или општ акт престанале да важат, а не
наоѓа основи за оценување на нивната уставност, односно
уставност и законитост во време на важењето.
Оттука, јасно произлегува дека наведената уредба
престанала да важи и истата е надвор од правниот поредок уште пред поведувањето на постапката, поради
што Судот оцени дека согласно член 47 алинеја 1 од
Деловникот на Уставниот суд на Република Северна
Македонија исполнети се условите за запирање на поведената постапка.
8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точките 1, 2 и 3 од оваа одлука.
9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски и
Вангелина Маркудова.
У. бр. 217/2020
7 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
3387.
Врз основа на член 158-б став (1) точка 4 и член
158-ѕ точка (1) а во врска со член 32 став (1) точка 13),
член 134-ѓ став (2) точка 9) и член 146 став (2) точка 9)
од Законот за супервизија на осигурување („Службен
весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02,
98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10,
44/11, 88/13, 43/14, 12/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/2018
198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/19 и 31/20), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на ден 22.10.2020 година донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУШТВАТА ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА И ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ
ВО ОСИГУРУВАЊЕ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните
стандарди на информациските системи на друштвата за
осигурување, осигурителните брокерски друштва и
друштвата за застапување во осигурување.
Член 2
Минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување се однесуваат на организациската поставеност
на Службата за информациски систем, управувањето
со информацискиот систем, инфраструктурата на информацискиот систем, главниот деловен систем, безбедноста на информацискиот систем, управувањето со
деловен континуитет на информацискиот систем, управувањето со услугите од областа на информатички технологии, набавка на услуги од областа на информатичките технологии и обуки за вработените во службата за
информациски систем.
II. ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА ДРУШТВАТА
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
Информациски систем
Член 3
(1) Друштвото за осигурување е должно да воспостави информациски систем како основна алатка за извршување на функциите во секојдневното работење.
(2) Друштвото за осигурување треба да има усвоени
интерни процедури и правилници и да воспостави систем на интерни контроли за следење на усогласеноста
на работењето на друштвото со одредбите од овој правилник и законската регулатива.
(3) Системот на интерни контроли согласно став (1)
од овој член треба да функционира на сите нивоа од
работењето на друштвото во континуитет, а органите
на управување и надзор на друштвото за осигурување
се должни да воспостават инструменти за мерење на
ефикасноста и ефективноста на функционирањето на
системот на интерни контроли со цел подобрување на
истиот.
(4) Друштвото за осигурување треба најмалку еднаш годишно да изврши документирани интерни оценувања на функционирањето на системот на интерни
контроли.
(5) Отсуството, односно сериозните недостатоци во
функционирањето на системот на интерни контроли во
смисла на одредбите од овој правилник ќе се смета за
влошување во управувањето со ризици на друштвото
за осигурување во смисла на почитување на одредбите
од Законот за супервизија на осигурување кои се однесуваат на управување со ризици.
Организациска поставеност на функциите за развој
и поддршка на информацискиот систем
Член 4
(1) Друштвото за осигурување е должно во актот за
внатрешна организација да воспостави организационен
облик надлежен за развој и поддршка на информацискиот систем, а во актот за систематизација на работните места да дефинира најмалку соодветен опис и попис
на работните задачи на секое предвидено работно место во тој организационен облик.
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(2) Друштвото за осигурување е должно континуирано да има раководител на организациониот облик за
развој и поддршка на информацискиот систем, вработен со полно работно време.
(3) Во случај на прекин на работниот однос на раководителот, од било која причина, друштвото е должно
веднаш, а најдоцна во рок од три месеци од прекинот
на работниот однос, да назначи нов раководител на организациониот облик за развој и поддршка на информацискиот систем.
Управување со информацискиот систем
Член 5
(1) Друштвото за осигурување е должно континуирано да усвојува стратешки план за развој и поддршка
на информацискиот систем.
(2) Стратешкиот план од став (1) на овој член треба
да покрива период од најмалку 3 а најмногу 4 години и
да содржи најмалку:
- осврт на состојбата на информацискиот систем во
почетниот момент од периодот;
- јасно дефинирани и мерливи стратешки приоритети и цели кои ќе се постигнат на крајот од периодот;
- акционен план за достигнување на целите и приоритетите во кој ќе бидат јасно и прецизно дефинирани
најмалку активностите, носителите на активностите,
учесниците во активностите, почеток на извршување
на активностите, краен рок за завршување на активностите и буџет за секоја активност.
(3) Стратешкиот план од став (1) на овој член се
усвојува најдоцна до истек на првиот квартал од почетната година на важност на истиот.
(4) Стратешкиот план од став (1) на овој член може
да се менува и дополнува во текот на периодот на важност, доколку се појави потреба од истото.
Методологија за управување со проекти
Член 6
(1) Друштвото за осигурување е должно да усвои
методологија за управување со проекти поврзани со
развој и поддршка на информацискиот систем.
(2) Методологијата за управување со проекти од
став (1) на овој член треба детално да ги опише фазите
на управување со проектите во друштвото: иницијација, планирање, извршување и затворање и да е во
склад со некоја од светски најприменуваните методологии во областа (PMI, Prince 2, Agile, Scrum).
Информатичко-комуникациска инфраструктура
Член 7
(1) Друштвото за осигурување е должно да обезбеди соодветни услови за сместување и чување на критичните компоненти на информатичката инфраструктура како што се сервери, сториџи, безбедносни уреди,
мрежна опрема и слично.
(2) Критичните компоненти на информатичката инфраструктура треба да бидат сместени во засебна просторија/и со контролиран пристап, која ќе обезбеди заштита од физички закани како што се: кражба, пожар,
експлозии, дим, поплава, прашина, вибрации, хемикалии, пречки во снабдувањето до електрична енергија,
комуникациски пречки, основни електромагнетни влијанија и вандализам. Правото на пристап во просторијата/ите треба да биде лимитирано само на вработените
кои имаат надлежност од областа, а за пристпот треба
да се води електронска евиденција на секој влез во
просторијата.

3 ноември 2020

(3) Просторијата каде се сместени критичните компоненти постојано треба да има контролирана работна
температура и влажност.
Локација на критичните компоненти
Член 8
Најмалку една локација (продукциската или резервната) на критичните компоненти од инфраструктурата
треба да биде лоцирана на територијата на Република
Северна Македонија или на држава членка на Европската Унија.
Главен деловен систем
Член 9
(1) Друштвото за осигурување е должно да имплементира главен деловен систем како основен дел од
информацискиот систем.
(2) Главниот деловен систем од став (1) на овој
член треба да биде интегриран систем, кој ќе обезбеди
целосно дигитализирано извршување на работните
процеси; навремени, точни и потполни информации за
работењето и донесувањето на одлуки во друштвото за
осигурување, со имплементирани соодветни контроли
при внес и обработка на податоците; и ќе ги содржи
најмалку следниве функционални модули:
- Управување со човечки ресурси – органограм, работни места, персонална евиденција, распоредување на
работни места, договори за работа, дисциплински
мерки, евалуација;
- Финансиско работење;
- Финансиско сметководство – главна книга со автоматски книжења врз основа на преддефинирани шеми на книжење, генерирање сметководствени биланси
во секое време;
- Плати и персонален данок на доход;
- Материјално работење;
- Основни средства;
- Патни налози;
- Благајна;
- Финансиска оператива;
- Казнени камати и опомени ;
- Стандардни набавки;
- Буџетирање и трошочен менаџмент - Формирање
на буџет, следење на извршувањето на буџетот, со
можности за пренамени и ребаланси;
- Тужби – регистар на тужби, генератор на тужби,
следење на тужбата ;
- Прием во осигурување;
- Управување со продажбата на полиси - креирање,
генерирање печатење на осигурителни полиси со автоматско фактурирање на полисите;
- Одобрување на полисите;
- Продажба преку други друштва;
- Односи со корисници - управување со детално
клиентско досие на сите активни и пасивни клиенти;
- Штети;
- Регресни побарувања - регрес со референцирање
кон една или повеќе исплатени штети;
- Книги на штети - евиденција на штети;
- Управување со штети - Регистрирање на штетите
преку формирање на предмети и заведување на сите
поврзани настани и процедури со прикачување на соодветната, претходно дигитизирана документација (од
пријава до исплата);
- Реосигурување – Регистрирање, документирање,
извршување и следење на реосигурителните операции
(порфтолио или поединечно);
- Инвестициско портфолио – регистрирање, евидентирање и следење на инвестицијата;
- Извештаи и тоа: обемен сет на преддефинирани
квалитетни извештаи и можност за креирање на ад-хок
извештаи (едно или повеќедимензионални), со вклучени извештаи до регулатор согласно неговите барања.
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(3) Главниот деловен систем од став (1) на овој
член треба да овозможува автоматско книжење на основа на преддефинирани шеми секаде и од секој модул, каде истото е возможно; Управување со работните
процеси (Workflow) во рамки на целиот систем, со имплементирано дигитално работење со документи, односно скенирање на сите документи и соодветно прикачување за работен процес (Single Document Entry
принцип), како и автоматско генерирање на предмети
секаде каде што е возможно и потребно; Генератори на
документација врз база на преддефинирани обрасци секаде каде истото е возможно. Системот треба да вклучува дневник на активности на корисници на апликациско ниво, во кој ќе се запишуваат сите активности
направени во системот од страна на секој негов корисник и времето кога се истите направени.
(4) Главниот деловен систем од став (1) на овој
член треба да е усогласен со законските прописи во Република Северна Македонија од соодветните области
кои ги покрива.
Интеграција на системите
Член 10
(1) Друштвото за осигурување може да го интегрира својот Главен Деловен Систем со други надворешни
информациски системи од областа на осигурувањето
со цел подобрување на своето работење.
(2) Интеграцијата на системите треба да се оствари
синхроно, односно онлине, со користење на соодветно
API (Application Programing Interface) или други технологии кои ќе овозможат еквивалентна функционалност
и запазување на безбедносните стандарди.
(3) Друштвото за осигурување е должно да изготви
соодветна документација за начинот на интеграција и
истата да ја достави до заинтересираните страни, доколку постигне договор со нив за деловна соработка.
Официјална интернет страница
Член 11
Друштвото за осигурување е должно да воспостави
официјална интернет страница за остварување на своите функции.
Безбедност на информацискиот систем
Член 12
Друштвото за осигурување е должно да воспостави
континуиран процес за управување со безбедноста на
информацискиот систем, кој ќе овозможи највисок
потребен степен на безбедност на системот.
Процедура за корисници
Член 13
(1) Друштвото за осигурување е должно да пропише процедура за кориснички имиња, лозинки и кориснички права; која ќе содржи најмалку: облик на корисничкото име, облик на лозинката, период на промена,
неповторливост на лозинка, ресетирање на лозинка,
суспендирање на корисник, и опис на кориснички права кои треба да соодвествуваат на работните задачи на
корисникот.
(2) Друштвото за осигурување е должно за корисниците кои пристапуваат на системот преку интернет
да обезбеди енкриптирана конекција со современа енкрипција и повеќефакторна автентификација.
(3) Друштвото за осигурување е должно континуирано да води ажурна листа на корисници и кориснички
права.
(4) Друштвото за осигурување е должно да врши
проверка на кориснички права најмалку еднаш во секое полугодие од годината и за истото да подготви извештај.
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Управување со ризици на информацискиот систем
Член 14
(1) Друштвото за осигурување е должно да воспостави ефикасен процес за управување со ризиците на
информацискиот систем, кој ќе опфати идентификација и вреднување на ризиците како и превземање мерки
за нивно отстранување, ублажување или пренесување.
(2) Друштвото за осигурување е должно да пропише методологија за управување со ризиците на информацискиот систем.
(3) Друштвото за осигурување е должно да воспостави „Регистар на ризици“ кој треба континуирано да
се ажурира и да содржи листа на ризици од најмалку
следниве области: Ифраструктура, Надворешни и внатрешни закани (злонамерен код, неовластени упади одвнатре и однадвор и сл.), Човечки фактор, Елементарни
непогоди. За секој ризик треба да се одреди најмалку
проценка на веројатност на појава, проценка на евентуално штетно влијание, начин на справување и ресурси
потребни за справување.
(4) Друштвото за осигурување е должно да формира Одбор за ризици на информацискиот систем, со кој
раководи раководителот на организациониот облик за
развој и поддршка на информацискиот систем, а во кој
членуваат најмалку уште два члена од редот на вработените во друштвото или од групацијата на која припаѓа друштвото. Друштвото за осигурување може да ангажира и надворешни стручни лица како членови на
одборот, кои треба да имаат компетенции за управување со ризик на информациски системи докажан со сертификат CRISC (Certified in Risk and Information
Systems Control) или еквивалентен. Со членовите на
одборот за ризици кои не се вработени во друштвото за
осигурување задолжително треба да се потпише договор, во кој ќе се дефинираат обврските и правата на
двете страни. Одборот ги врши сите потребни работи
за управувањето со ризиците на информацискиот систем.
(5) Одборот за ризици од став (4) на овој член е
должен да одржува најмалку еден состанок квартално.
На секој состанок треба задолжително да се утврди
Предлог - Регистар на ризици. По однос на предлогот
органот на управување на друштвото е должен да
усвои одлука на својата прва наредна седница.
Резервна копија
Член 15
(1) Друштвото за осигурување е должно да воспостави и спроведува процес на креирање и чување на резервна копија на податоците на информацискиот систем.
(2) Друштвото за осигурување е должно да усвои
Процедура за креирање и чување на резевна копија на
податоците на информацискиот систем која ќе содржи
најмалку: податоци неопходни за деловно работење на
друштвото, записи од системот за управување со корисничките права, резервна копија на самите апликации т.е. нивните инсталациски датотеки кои се користат како дел од информацискиот систем, како и враќање на податоците од резервната копија.
(3) Покрај одредбите од став (2) на овој член, процедурата за креирање и чување резервна копија треба
детално да ги опише ресурсите за кои се изготвува ваква копија, начините на кои се врши истото, фрекфенцијата на изготвување на овие копии, како и времетраењето и местото на кое се чуваат.
(4) Друштвото за осигурување е должно да чува резервна копија на податоците на безбедна локација надвор од просториите на друштвото каде се наоѓа информатичката инфраструктура.
(5) Резервните копии кои се чуваат надвор од просториите на друштвото задолжително треба да бидат енкриптирани.
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(6) Друштвото за осигурување е должно континуирано да води евиденција за креираните копии и најмалку еднаш во секое полугодие од годината, да врши периодично тестирање на медиумите на кои се чуваат
резервните копии.
(7) Друштвото за осигурување е должно да прави
тестирање на процесот на враќање на податоците од
резевната копија најмалку еднаш годишно, за што се
изготвува извештај.
Заштита на информацискиот систем
Член 16
(1) Друштвото за осигурување е должно да обезбеди квалитетна заштита на информацискиот систем од
надворешни и внатрешни закани (пр. Злонамерни кодови, SQL injection, intrusion, phishing, DoS и сл.)
(2) Друштвото за осигурување е должно да воспостави процес на постојано прибирање и анализа на информациите поврзани со нови слабости во својата инфраструктура. Овие слабости треба да ги спореди со
актуелни закани по сигурноста на информацискиот
систем и да преземе активности за нивно надминување
во најбрз можен рок соодветно на слабоста и заканата.
(3) Друштвото за осигурување е должно да го дефинира начинот на управување со сигурносните надградби, надградбите на нови верзии, промените на параметрите и кодот на компонентите на информацискиот систем како и подготовката и ставањето на истиот
во употреба. За сите овие промени како и за инцидентите и проблемите, потребно е друштвото да поседува
записи за целокупниот процес од пријавување, барање
за промена, одобрување, тестирање и разрешување.
(4) Друштвото за осигурување е должно да пропише
процедура за заштита која ќе опише најмалку какви решенија се користат; како и колку често се врши ажурирање на решенијата на серверска и клиентска страна; како и колку често се врши проверка на серверските и клиентски компјутери и како треба да постапат корисниците на системот при евентуални сомнителни ситуации.
(5) Друштвото за осигурување е должно да спроведе контрола на спроведувањето на процедурата најмалку еднаш во секое полугодие од годината и за истото
да изготви извештај, во кој треба да има и запис од сите евентуални инциденти или обиди поврзани со гореопишаната заштита на системот.
(6) Друштвото за осигурување е должно најмалку
еднаш во две години да ангажира надворешни стручни
лица или правно лице кое ќе спроведе постапка на пенетрациски тест на информацискиот систем. Опсегот
на ова тестирање треба да ги вклучува најмалку сите
јавни IP адреси и апликации достапни на јавни url адреси дури и во случаи кога се користат преку енкриптирани или автентифицирани канали, главниот деловен
систем (вклучувајки ги базите на податоци и оперативните системи), критични мрежни компоненти и бежичните мрежи.
(7) Лицата или правното лице кои вршат пенетрациски тест треба да имаат компетенции кои се докажуваат со поседување на сертификати и во тимот да имаат професионалци кои поседуваат некој од следниве
сертификати: CEH, CEH Master, Lead Pentest
Professional, OSWP соодветно на типот и комплексноста на инфраструктурата која ќе се тестира.
(8) Лицата или правното лице треба да достават до
друштвото за осигурување извештај од тестот, со
препораки за надминување на евентуално констатираните ранливости на системот.
(9) Во случај кога друштвото за осигурување користи апликации односно системи, кои се имплементирани и хостирани во корпоративната инфраструктура, пенетрацискиот тест треба да го спроведе корпорацијата.
Друштвото за осигурување е должно да обезбеди извештај од тестот.
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Обуки на вработените
Член 17
(1) Друштвото за осигурување е должно да усвои
Годишен план за обуки за заштита на информацискиот
систем за сите вработени кои го користат системот.
Целта на обуките е да го зголеми нивото на свесност
кај вработените за безбедноста на информацискиот
систем и да им даде основни познавања за справување
со потенцијалните закани.
(2) Друштвото за осигурување е должно да врши
контрола на спроведување на годишниот план за обуки
од годината, за што изготвува извештај најдоцна до истек на првиот квартал во деловната годината за претходната деловна година.
Управување со деловен континуитет
Член 18
(1) Друштвото за осигурување е должно да воспостави процес на управување со деловниот континуитет
со цел да обезбеди непречено и континуирано функционирање на сите критични системи и процеси, како и
да ги ограничи губитоците во услови на вонредно работење.
(2) Друштвото за осигурување е должно да управува со деловниот континуитет врз основа на изработена
анализа на влијанијата на работењето и на проценка на
ризиците, која треба да опфати најмалку: Дефинирање
на критичните деловни процеси неопходни за непречено и континуирано функционирање на друштвото; Дефинирање на ресурсите и системите потребни за извршување на поединечните деловни процеси, како и
нивните меѓусебни зависности и врски; Проценка на
ризикот за секој од поединечните деловни процеси, како и веројатноста за настан на несакани случувања и
нивното влијание на континуитетот на работењето, финансиските загуби и репутацијата на друштвото; Дефинирање на нивото на прифатливи ризици и техниките
за ублажување на идентификуваните ризици; Дефинирање на најдолгиот прифатлив прекин на работењето
за секој од процесите.
(3) Врз основа на изработената анализа, друштвото
за осигурување е должно да усвои стратегија за деловен континуитет, која ќе го дефинира најмалку следното:
- Приоритетите на враќање во функција на деловните процеси, како и потребните ресурси и системи за таа
намена;
- Нивоа на потребен капацитет на деловните процеси (ПКДП);
- Неопходно време на враќање за деловните процеси (НВВ) и
- Дефинирање на неопходна точка на враќање на
деловните процеси (НТВ).
Стратегијата за деловен континуитет се усвојува од
органот на управување на друштвото за осигурување
Член 19
(1) Друштвото за осигурување е должно, врз основа
на усвоената стратегија за деловен континуитет од
член 18 од овој правилник, да изготви и усвои План за
деловен континуитет кој ќе содржи најмалку:
- Опис на процедурите во случај на престанок на
работењето, вклучително и начинот на стапување на
планот во сила;
- Листа на идентификуваните критични процеси
согласно стратегијата за деловен континуитет, како и
нивните ПКДП, НВВ и НТВ;
- Ажурирана листа на ресурсите потребни за воспоставување на континуитет на работењето;
- Ажурирани контакт податоци за лицата кои учествуваат во реализацијата на планот за континуитет, како и нивните задачи и одговорности.
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- Соодветни процедури за обнова на информациските системи кои се неопходни за поддршка на деловните процеси предвидени со планот за деловен континуитет.
(2) Планот за деловен континуитет од став (1) на
овој член се усвојува од органот на управување на
друштвото за осигурување.
Процедури за обнова на информациските системи
Член 20
(1) Друштвото за осигурување е должно да изготви
соодветни процедури за обнова на информациските
системи кои се неопходни за поддршка на деловните
процеси предвидени со планот за деловен континуитет
на друштвото.
(2) Процедурите од став (1) на овој член се дел од
Планот за континуитет и истите треба да содржат најмалку:
- Листа на неопходни ресуси потребни за обнова на
информацискиот систем или соодветниот подсистем;
- Листа на лицата кои ќе учествуваат во обновата на
информацискиот систем или соодветниот подсистем,
со нивните задачи и обврски;
- Процедура/упатство за обнова на информацискиот систем или соодветниот подсистем со детален опис
на сите чекори потребни за враќање на оперативноста
на истиот.
Ревидирање на анализата, стратегијата и планот за
деловен континуитет
Член 21
Друштвото за осигурување е должно најмалку еднаш во две години да ги ажурира и ревидира анализата,
стратегијата и планот за деловен континуитет.
Тестирање на планот за континуитет
Член 22
(1) Друштвото за осигурување е должно најмалку
еднаш во две години комплетно да го тестира планот за
континуитет. Сценаријата кои ќе се тестираат треба да
опфатат различни закани кои нема да се повторуваат со
цел тестирањето да биде продуктивно во однос на подобрување на планот за деловен континуитет.
(2) Друштвото за осигурување е должно да изготви
записник од тестирањето на планот за континуитет, и
да изврши соодветни корекции на планот согласно забележаните недостатоци.
(3) Записниците од тестирањето на планот за континуитет на работењето се усвојуваат од органот на управување на друштвото за осигурување.
Член 23
Друштвото е должно редовно да ги информира сите
лица учесници во планот за деловен континуитет за
содржината и промените во истиот, согласно нивните
задачи и одговорности во имплементацијата на планот.
Управување со услуги за информациони
технологии од надворешни добавувачи
Член 24
Друштвото за осигурување е должно да воспостави
процес на управување на услугите од надворешните
добавувачи на услуги за информациски технологии (во
понатамошниот текст ИТ услуги). Целта на овој процес
е да се воспостават соодветени процедури за одлучување при изборот на добавувачот, управување на нивото
на сервис, како и исполнувањето на договореното ниво
од страна на добавувачот. Услугите како што се: набавка и одржување на ИТ опрема, услуги на телефонија и
набавка на готов софтвер кој е комерцијално достапен
на пазарот (off-the-shelf) не се предмет на овој процес.
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Процедура за управување со сервис на добавувач на
ИТ услуги
Член 25
(1) Друштвото за осигурување е должно да изготви
и усвои процедура за управување со нивото на сервис
на добавувач на ИТ услуги при што, користејки ги најдобрите светски практики во областа, задолжително ќе
превиди најмалку :
- Уредување на правата за лиценцирање, сопственоста на изворниот код, како правата на интелектуална
сопственост;
- Уредување на правата за превземање на правата
на изворниот код во случаи каде добавувачот не е во
можност на ја испорача услугата (escrow arrangement);
- Уредување на правата за увид и контрола на работењето на добавувачот на ИТ услугите за конкретната
услуга која е предмет на договорот со друштвото; Дефинирање на параметрите за нивото на сервис;
- Дефинирање на начинот за известување на оствареното ниво на сервис;
- Дефинирање на чекори и мерки во случај на одстапување од договореното ниво на сервис од страна
на добавувачот на услуги;
- Обезбедување на целосен пристап на ресурсите,
информациите и документацијата на друштвото кај
надворешниот добавувач на надворешниот ревизор како и на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
(2) Составен дел на процедурата може да биде и модел на договор за управување со нивото на сервис.
Спроведување на набавки на информатички
технологии
Член 26
Друштвото за осигурување е должно да пропише
процедура за набавка на ИТ опрема, лиценци, апликативни софтвери и ИТ услуги која детално ќе го опише
најмалку: процесот на интерно одобрување на набавката, изработка на потребните технички и функционални спецификации за предметот на набавката, начин и
рок на прибирање на понуди, начин на евалуација на
понудите и известување на избраниот понудувач.
Обуки на вработените во организациониот облик за
развој и поддршка на информацискиот систем
Член 27
(1) Друштвото за осигурување е должно континуирано да обезбеди обуки за вработените во организациониот облик за развој и поддршка на информацискиот
систем.
(2) Во функција на спроведување на обуките, друштвото за осигурување е должно континуирано најдоцна
до истек на првиот квартал на деловната година, да
усвојува годишен план за обуки, врз основа на претходна анализа за потребите на обуки.
(3) За раководителот на организациониот облик задолжително треба да се обезбеди обука за менаџерски
вештини (управување со човечки ресурси, управување
со секојдневни активности, управување со проекти,
стратешко планирање, управување со ризици и сл.), а
за сите вработени во организациониот облик најмалку
обуки за технологиите кои се користат во работењето.
(4) Друштвото за осигурување е должно да изготви
извештај од спроведени обуки, најдоцна до истек на
првиот квартал од тековната деловна година за претходната деловна година.
Доставување на документација до Агенцијата
Член 28
Друштвото за осигурување е должно документацијата од членовите 3, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 и 27 да
ја достави до Агенцијата за супервизија на осигурување најдоцна во рок од пет работни дена од датумот
пропишан за нејзиното усвојување.
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II. ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ВО ДРУШТВАТА ЗА
ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА
Информациски систем
Член 29
Друштвата за застапување во осигурување и осигурителните брокерски друштва, освен банките кои вршат работи на застапување (во понатамошниот текст:
друштва), се должни да воспостават информациски
систем, како основна алатка за извршување на функциите во секојдневното работење.
Главен деловен систем
Член 30
(1) Друштвата се должни да имплементираат Главен деловен систем како основен дел од информацискиот систем на друштвото. Главниот деловен систем
треба да биде интегриран систем, кој ќе обезбеди навремени, точни и потполни информации за работењето
и донесувањето на одлуки во друштвото, со имплементирани соодветни контроли при внес и обработка на
податоците; и ќе обезбеди преддефинирани извештаи
до регулаторот согласно неговите барања.
(2) Главниот деловен систем од став (1) на овој
член треба да е усогласен со законските прописи во Република Северна Македонија од соодветните области
кои ги покрива.
Член 31
Друштвото може да имплементира други надворешни информациски системи од областа на осигурувањето со цел подобрување на своето работење. Овие
системи треба да се интегрирани со системите на
друштвата за осигурување, односно други субјекти
поврзани со областа. Интеграцијата на системите треба
да се оствари синхроно, односно онлине, со користење
на соодветно API (Application Programing Interface) или
друг начин на интеграција кој ќе обезбеди соодветна
функционалност и безбедносна заштита. Друштвото е
должно да изготви соодветна документација за начинот
на интеграција и истата да ја достави до заинтересираните страни за интеграција, заедно со изготвената документација од страна на друштвата за осигурување и
другите субјекти.
Официјална интернет страница
Член 32
Друштвото е должно да воспостави официјална интернет страница, за остварување на своите функции.
Безбедност на информацискиот систем
Член 33
Друштвото е должно да воспостави континуиран
процес за управување со безбедноста на информацискиот систем, кој ќе овозможи највисок потребен степен
на безбедност на системот.
Резервна копија
Член 34
(1) Друштвото е должно да воспостави и спроведува процес на креирање и чување на резервна копија на
податоците на информацискиот систем.
(2) Друштвото е должно да усвои Процедура за креирање и чување на резевна копија на податоците на информацискиот систем, и тоа најмалку: податоците неопходни за деловно работење на друштвото, записите
од системот за управување со корисничките права, резервна копија на самите апликации т.е. нивните инсталациски датотеки кои се користат како дел од информацискиот систем, како и враќање на податоците од резервната копија.
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(3) Процедурата за креирање и чување резервна копија треба детално да ги опише ресурсите за кои се изготвува ваква копија, начините на кои се врши истото,
фрекфенцијата на изготвување на овие копии, како и
времетраењето и местото на кое се чуваат.
(4) Друштвото е должно да чува резервна копија на
податоците надвор од просториите на друштвото каде
се наоѓа информатичката инфраструктура.
(5) Резервните копии кои се чуваат надвор од просториите на друштвото задолжително треба да бидат енкриптирани.
(6) Друштвото е должно континуирано да води евиденција за креираните копии и најмалку еднаш во годината, да врши периодично тестирање на медиумите
на кои се чуваат резервните копии.
(7) Друштвото е должно да прави тестирање на процесот на враќање на податоците од резевната копија
најмалку еднаш во две години, за што се изготвува извештај.
(8) Доколку друштвото користи услуги за аутсорисрање на информацискиот систем или делови од истиот, обврските од овој член треба да бидат исполнети
од давателот на услугите, за што задолжително треба
да се предвидат соодветни одредби во меѓусебниот договор.
Обуки на вработените
Член 35
(1) Друштвото е должно да усвои Годишен план за
обуки за заштита на информацискиот систем за сите
вработени кои го користат системот. Целта на обуките
е да го зголеми нивото на свесност кај вработените за
безбедноста на информацискиот систем и да им даде
основни познавања за справување со потенцијалните
закани.
(2) Друштвото е должно да врши контрола на спроведување на годишниот план за обуки од годината, за
што изготвува извештај најдоцна до истек на првиот
квартал во деловната година за претходната деловна
година.
Доставување на документација до Агенцијата
Член 36
Друштвото е должно документацијата од членовите
34 и 35 од овој правилник да ја достави до Агенцијата
за супервизија на осигурување најдоцна во рок од пет
работни дена од датумот пропишан за нејзиното усвојување.
Мрежа на раководители на организациони облици
за развој и поддршка на информацискиот систем
Член 37
(1) Во насока на подобрување на состојбите на полето на дигитализација на осигурителната индустрија,
се воспоставува мрежа на раководители на организационите облици за развој и поддршка на информацискиот систем.
(2) Основните цели на мрежата се: размена на искуства и информации од областа на информатичките
технологии и InsurTech; дискусија за состојбите со
примената на информатичките технологии во друштвата; дискусија по однос на регулативата; предлози и
сугестии за подобрување на истите; организација на
обуки и настани; насоки и укажувања од страна на
Агенцијата за супервизија на осигурувањето до раководителите на организационите облици за развој и поддршка на информацискиот систем.
(3) Координацијата на работата на мрежата врши
надлежната служба за информатички технологии во
Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Мрежата
треба да одржува редовни состаноци најмалку еднаш
во секој квартал од годината, а по потреба може да се
свикуваат и вонредни состаноци.
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 38
(1) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен Весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1
јануари 2021 година, освен одредбите од членот 16 ставови (6), (7) и (8) кои ќе се применуваат од 1 јануари
2022 година и одредбите од членовите 9, 10, 30 и 31
кои ќе се применуваат од 1 јануари 2023 година.
(2) Со почеток на примена на овој правилник, престанува да важи Правилникот за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување („Службен весник на Република Македонија“
бр.187/2013).
Бр. 01-653/1
22 октомври 2020 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3388.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА - ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на биогорива - производство на биодизел
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/13
и 102/17), издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увозизвоз Куманово.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 73/13 и 102/17) престанува да важи по
службена должност, поради укинување на енергетската
дејност производство на биогорива.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 11-20/13
29 октомври 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË BIOKARBURANTËVE - PRODHIM I
BIODIZELIT
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
të Biokarburanteve-Prodhim i Biodizelit (”Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 73/13 dhe 102/17), lëshuar
Shoqërisë së Prodhimit, Tregtisë dhe Shërbimeve “BIO
INTERNATIONAL” SHPK import-eksport Kumanovë.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Biokarburantëve Prodhim i Biodizelit („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 73/ 13 73/13) nuk vlen më me detyrë
zyrtare, për shkak të ndërprerjes së veprimtarisë
energjetike prodhim të biokarburantëve.
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-20/13
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3389.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА - ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на биогорива - производство на биодизел
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11
и 102/17), издадена на Друштвото за производство и
продажба на гориво БОДИ-КОМ ДОО Василево.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 93/11 и 102/17) престанува да важи по
службена должност, поради укинување на енергетската
дејност производство на биогорива.
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-22/11
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1) pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË BIOKARBURANTËVE - PRODHIM I
BIODIZELIT
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
të Biokarburantëve- Prodhim i Biodizelit (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë“ nr. 93/11 dhe 102/17),
lëshuar Shoqërisë së Prodhimit dhe të Shitjes së
Karburanteve “Bodi-KOM” SHPK, Vasilevë.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Biokarburantëve Prodhim i Biodizelit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 93/ 11 73/13) ndërptitet me detyrim zyrtar
veprimtaria energjetike, prodhim i biokarburantëve.
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-22/11
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3390.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - СКЛАДИРАЊЕ
НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/07 и 45/17), издадена на Друштвото за трговија на големо и мало, угостителство и туризам МАРИЈА ТРЕИД ДОО увоз-извоз Велес.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 45/07 и 45/17) престанува
да важи по службена должност, поради укинување на
енергетската дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-43/17
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VENDIMIT PËR LËSHIMIN
E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE, DEPOZITIM I NAFTËS SË
PAPËRPUNUAR, I DERIVATE TË NAFTËS, I
BIOKARBURANTËVE DHE I KARBURANTËVE TË
PARAPARA PËR TRANSPORT - DEPOZITIM I
GAZIT TË LËNGSHËM TË NAFTËS (LPG)
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Depozitim i Naftës së Papërpunuar, i Derivateve të Naftës,
i Biokarburantëve dhe i Karburantëve të Paravaktuara për
Transport - Depozitim i Gazit të Lëngshëm të Naftës
(LPG) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.
45/07 dhe 45/17), lëshuar Shoqërisë së Tregtisë me
Shumicë dhe Pakicë, Shërbimeve Hotelerike dhe Turizmit
“MARIJA TREID” SHPK import-eksport, Veles.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Depozitim i Naftës së
Papërpunuar, i Derivateve të Naftës, i Biokarburantëve dhe
i Karburantëve të Paracaktuara për Transport - Depozitim i
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Gazit të Lëngshëm të Naftës (LPG) (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 45/07 dhe 45/17) ndërpitet
me detyrim zyrtar veprimtaria energjetike, depozitim i
naftës së papërpunuar, i derivateve të naftës, i
biokarburantëve dhe i karburantëve të parapara për
transport.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VENDIMIT TË LËSHIMIT
TË LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE, DEPOZITIM I NAFTËS SË
PAPËRPUNUAR, I DERIVATE TË NAFTËS, I
BIOKARBURANTËVE DHE I KARBURANTËVE TË
PARAPARA PËR TRANSPORT - DEPOZITIM I
EURODIZELIT BS (D-E V), I EUROSUPERIT BS 95,
I EUROSUPERIT BS 98, I EKSTRA TË LEHTË 1
(EL-1) I GAZIT TË LËNGSHËM TË NAFTËS (LPG)

PA1 nr. 11-43/17
29 tetor 2020
Shkup

3391.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА
ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС
98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/05,
159/11, 155/15, 158/15, 161/15, 146/16 и 114/17), издадена на Друштвото за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и
Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/05, 159/11, 155/15, 158/15,
161/15, 146/16 и 114/17) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати,
биогорива и горива наменети за транспорт.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 11-58/11
29 октомври 2020 година
Скопје

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

1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Depozitim i Naftës së Papërpunuar, i Derivateve të Naftës,
i Biokarburantëve dhe i Karburantëve të Parapara për
Transport - Depozitim i Eurdizelit BS (D- E V), i
Eurosuperit BS 95, i Eurosuperit BS 98, i Ekstra të Lehtë 1
(EL-1) dhe i Gazit të Lëngshëm të Naftës (LPG) (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 75/05, 159/11,
155/15, 158/15, 161/15, 146/16 dhe 114/17), lëshuar
Shoqërisë së Tregtisë me Derivate të Naftës dhe të
Shërbimeve “LUKOIL MAKEDONIJA” SHPKNJP,
Shkup.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Depozitim i Naftës së
Papërpunuar, i Derivateve të Naftës, i Biokarburantëve dhe
i Karburantëve të Parapara për Transport - Depozitim i
Eurdizelit BS (D- E V), i Eurosuperit BS 95, i Eurosuperit
BS 98, i Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) dhe i Gazit të Lëngshëm
të Naftës (LPG) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 75/05, 159/11, 155/15, 158/15, 161/15,
146/16 dhe 114/17) ndërpritet me detyrim zyrtar
veprimtaria energjetike, depozitim i naftës së papërpunuar,
i derivateve të naftës, i biokarburantëve dhe i karburantëve
të paracaktuara për transport.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-58/11
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3392.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе

Стр. 14 - Бр. 260

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА - ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на биогорива - производство на биодизел
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/13 и 102/17), издадена на Друштвото за производство, трговија и транспорт ЕКО - БИОДИЗЕЛ - МАМ
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на биогорива - производство на биодизел („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 102/13 и 102/17) престанува да важи
по службена должност, поради укинување на енергетската дејност производство на биогорива.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-64/13
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË BIOKARBURANTËVE - PRODHIM I
BIODIZELIT
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
të Biokarburantëve-Prodhim i Biodizelit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 102/13 dhe 102/17),
lëshuar Shoqërisë së Prodhimit, Tregtisë dhe të Transportit
“EKO-BIODIZEL - MAM” SHPKNJP eksport-import,
Kumanovë.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Biokarburantëve Prodhim i Biodizelit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 102/ 13 73/13) ndërpritet me detyrim
zyrtar,
veprimtaria
energjetike,
prodhim
të
biokarburantëve.

3 ноември 2020

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-64/13
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3393.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05, 114/09, 178/15, 180/15
и 102/17), издадена на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/05,
114/09, 178/15, 180/15 и 102/17) престанува да важи по
службена должност, поради укинување на енергетската
дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-75/15
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 15

VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VENDIMIT PËR LËSHIMIN
E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE, DEPOZITIM I NAFTËS SË
PAPËRPUNUAR, I DERIVATE TË NAFTËS, I
BIOKARBURANTËVE DHE I KARBURANTËVE TË
PARAPARA PËR TRANSPORT
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Depozitim i Naftës së Papërpunuar, i Derivateve të Naftës,
i Biokarburantëve dhe i Karburantëve të Parapara për
Transport (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“
nr. 88/05, 114/09, 178/15, 180/15 dhe 102/17), lëshuar
Rafinerisë së Naftës Shoqërinë Aksionare “OKTA” Shkup.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Depozitim i Naftës së
Papërpunuar, i Derivateve të Naftës, i Biokarburantëve dhe
i Karburantëve të Parapara për Transport (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë“ nr. 88/05, 114/09, 178/15,
180/15 dhe 102/17) ndërpritet me detyrim zyrtar
veprimtaria energjetike, depozitim i naftës së papërpunuar,
i derivateve të naftës, i biokarburantëve dhe i karburantëve
të parapara për transport.
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-75/15
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3394.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
БИОГОРИВА
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на биогорива („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/09 и 99/17), издадена на
МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на биогорива („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/09 и
99/17) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност производство
на биогорива.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-93/17
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM I BIOKARBURANTËVE
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
i Biokarburantëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 53/09 dhe 99/17), të lëshuar për
“MAKPETROL” Shoqërinë Aksionare të Fitimit me Naftë
dhe Derivate të Naftës, Shkup.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim i Biokarburantëve
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 53/ 09
dhe 73/13) ndërpritet me detyrim zyrtar veprimtaria
energjetike, prodhim i biokarburantëve.
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-93/17
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3395.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе

Стр. 16 - Бр. 260

3 ноември 2020

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
дистрибуција на геотермална енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/05), издадена на
Комуналното јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност дистрибуција на геотермална енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
111/05) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност дистрибуција
на геотермална енергија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-174/20
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31 paragrafi (1) pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
SHPËRNDARJE E ENERGJISË GJEOTERMALE
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Shpërndarje e Energjisë Gjeotermale (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 111/05), të lëshuar
Ndërmarrjes Publike Komunale “UJËSJELLËSI” Koçan.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Shpërndarje e Energjisë
Gjeotermale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 111/05) ndërpritet me detyrim zyrtar
veprimtaria energjetike, shpërndarje e energjisë
gjeotermale.
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-174/20
29 tetor 2020
Shkup

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

3396.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство на геотермална енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/05), издадена на
Комуналното јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство на геотермална енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
111/05) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност производство
на геотермална енергија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-175/20
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM TË ENERGJISË GJEOTERMALE
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
të Energjisë Gjeotermale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 111/05), lëshuar Ndërmarrjes Publike
Komunale “UJËSJELLËSI” Koçan.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim të Energjisë
Gjeotermale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 111/05) ndërpritet me detyrim zyrtar
veprimtarisa energjetike, prodhim i energjisë gjeotermale.
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3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-175/20
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3397.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ГЕОТЕРМАЛНА
ЕНЕРГИЈА
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
снабдување со геотермална енергија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 111/05), издадена на Комуналното јавно претпријатие ВОДОВОД Кочани.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност снабдување со геотермална енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
111/05) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност снабдување со
геотермална енергија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-176/20
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi

VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
FURNIZIM ME ENERGJI GJEOTERMALE
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Furnizim me Energji Gjeotermale (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 111/05), lëshuar
Ndërmarrjes Publike Komunale “UJËSJELLËSI”, Koçan.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë
Energjetike,
Furnizim me Energji
Gjeotermale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 111/05) ndërpritet me detyrim zyrtar
veprimtaria energjetike, furnizim me energji gjeotermale.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-176/20
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3398.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО И
ПРЕРАБОТКА НА ЈАГЛЕН
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
производство и преработка на јаглен („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 99/05), издадена на Акционерското друштво рудници и индустрија за јаглен и
неметали БРИК Берово.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност производство и преработка на јаглен („Службен весник на Република Македонија“ бр.
99/05) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност производство
и преработка на јаглен.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 11-177/20
29 октомври 2020 година
Скопје

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

Стр. 18 - Бр. 260

3 ноември 2020

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VLEFSHMËRISË SË
VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGJETIKE,
PRODHIM DHE PËRPUNIM TË QYMYRIT
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Prodhim
dhe Përpunim të Qymyrit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ nr. 99/05), lëshuar Shoqërinë Aksionare
Minierat dhe Industria e Qymyrit dhe Jometaleve “BRIK”
Berovë.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Prodhim dhe Përpunim të
Qymyrit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.
99/05) ndërpritet me detyrim zyrtar veprimtaria
energjetike, prodhim dhe përpunim i qymyrit.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-177/20
29 tetor 2020
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.
__________

3399.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ –
СКЛАДИРАЊЕ НА МАЗУТ
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на
мазут („Службен весник на Република Македонија“ бр.
132/12 и 102/17), издадена на Акционерско друштво за
производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино.

2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на мазут („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/12 и 102/17) престанува
да важи по службена должност, поради укинување на
енергетската дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
УП1 бр. 11-210/12
Република Северна Македонија
29 октомври 2020 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VENDIMIT PËR LËSHIMIN E
LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE,
DEPOZITIM
I
NAFTËS
SË
PAPËRPUNUAR, I DERIVATEVE TË NAFTËS, I
BIOKARBURANTËVE DHE I KARBURANTËVE TË
PARAPARA PËR TRANSPORT - DEPOZITIM I МАZUTIT
1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Depozitim i Naftës së Papërpunuar, i Derivateve të Naftës,
i Biokarburantëve dhe i Karburantëve të Parapara për
Transport - Depozitim i Mazutit (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ nr. 132/12 dhe 102/17),
lëshuar Shoqërisë Aksionare të Prodhimit të Energjisë
Elektrike, “TCE NEGOTINO” në pronësi të shtetit,
Negotinë f. Dubrovë - Negotinë.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Depozitim i Naftës së
Papërpunuar, i Derivateve të Naftës, i Biokarburantëve dhe
i Karburantëve të parapara për Transport - Depozitim i
Mazutit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.
132/12 dhe 102/17) ndërpritet me detyrim zyrtar
veprimtaria energjetike, depozitim i naftës së papërpunuar,
i derivateve të naftës, i biokarburantëve dhe i karburantëve
të parapara për transport.

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 19

3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Kryetar
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Mарко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 11-210/12
29 tetor 2020
Shkup
3400.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 235 став (2) од Законот за енергетика* („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 31 став (1) точка 2) и став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и
246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 29 октомври 2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V),
ЕУРОСУПЕР БС-95 И ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1)

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност
складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на
Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС-95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/15 и 102/17), издадена на Друштвото за
транспорт, трговија и услуги ЛОГИСТИК ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Брвеница, Брвеница.
2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на
енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС-95 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 21/15 и 102/17) престанува да важи по службена должност, поради укинување на енергетската дејност складирање на сурова
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети
за транспорт.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 11-282/14
29 октомври 2020 година
Скопје

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

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17
dhe nenit 235, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18
dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së
Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31, paragrafi (1), pika 2) dhe
paragrafi (3) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.51/19, 54/19,
214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29 tetor
2020, miratoi
VENDIM
TË NDËRPRERJES SË VENDIMIT TË LËSHIMIT
TË LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË
ENERGJETIKE,
DEPOZITIM I NAFTËS SË
PAPËRPUNUAR, I DERIVATE TË NAFTËS, I
BIOKARBURANTËVE DHE I KARBURANTËVE TË
PARAPARA PËR TRANSPORT - DEPOZITIM I
EURODIZELIT BS (D-E V), EUROSUPERIT BS - 95
DHE EKSTRA TË LEHTË 1 (EL-1)

1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi i Lëshimit të
Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike,
Depozitim i Naftës së Papërpunuar, i Derivateve të Naftës,
i Biokarburantëve dhe i Karburantëve të Parapara për
Transport - Depozitim i Eurodizelit BS (D-Е V),
Eurosuperit BS-95 dhe Ekstra të Lehtë 1 (ЕL-1) (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 21/15 dhe
102/17), lëshuar Shoqërisë së Transporti, Tregtisë dhe të
Shërbimeve “LOGISTIK OIL” SHPKNJP, f. Bërvenicë,
Bërvenicë.
2. Vendimi i Lëshimit të Licencës së Kryerjes së
Veprimtarisë Energjetike, Depozitim i Naftës së
Papërpunuar, i Derivateve të Naftës, i Biokarburantve dhe i
Karburantëve të Parapara për Transport - Depozitim i
Eurodizelit BS (D-E V), i Eurosuperit BS-95 dhe i Ekstra
të Lehtë 1 (EL-1) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" nr. 21/15 dhe 102/17) ndërpritet me detyrim
zyrtar veprimtaria energjetike, depozitim i naftës së
papërpunuar, i derivateve të naftës, i biokarburantëve dhe i
karburantëve të paracaktuara për transport.
3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij,
ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-282/14
29 tetor 2020
Shkup

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

Стр. 20 - Бр. 260

3 ноември 2020

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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Стр. 2 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
9.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРОТОКОЛ ЗА
ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА
СОРАБОТКА
Се прогласува Законот за ратификација на Дополнителниот протокол за привилегии и имунитети на Организацијата за црноморска економска соработка,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2020 година.
Бр. 08-3815/1

Претседател на Република

29 октомври 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ПРОТОКОЛ ЗА ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ЦРНОМОРСКА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
Член 1
Се ратификува Дополнителниот протокол за привилегии и имунитети на Организацијата за црноморска економска соработка, потпишан во Тбилиси, на 30 април 1999 година.
Член 2
Текстот на Дополнителниот протокол од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во превод на
македонски јазик, гласи:

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 3
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 4 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 5
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 6 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 7
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 8 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 9
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 10 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 11
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 12 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 13
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 14 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 15
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 16 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 17
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 18 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 19
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 20 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 21
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 22 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 23
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Дополнителниот протокол од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
____________
L I GJ
I RATIFIKIMIT TË PROTOKOLLIT TË PLOTËSUAR PËR PRIVILEGJE DHE IMUNITETE TË
ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT EKONOMIK TË DETIT TË ZI
Neni 1
Ratifikohet Protokolli i plotësuar për privilegje dhe imunitete të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të
Zi, i nënshkruar në Tbilisi, më 30 prill 1999.
Neni 2
Teksti i Protokollit të plotësuar sipas nenit 1 të këtij ligji, në origjinal, në gjuhën angleze dhe i përkthyer në gjuhën
maqedonase, është si vijon:
Neni 3
Ministria e Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për realizimin e
Protokollit të plotësuar sipas nenit 1 të këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
_____________
10.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА СТАТУСОТ НА
МЕЃУНАРОДНИТЕ ВОЕНИ КОМАНДИ ВОСПОСТАВЕНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО
СЕВЕРНОАТЛАНСКИОТ ДОГОВОР

Се прогласува Законот за ратификација на Протоколот за статусот на Меѓународните воени команди воспоставени во согласност со Северноатланскиот Договор,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2020 година.
Бр. 08-3818/1
29 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА СТАТУСОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ВОЕНИ КОМАНДИ
ВОСПОСТАВЕНИ ВО СОГЛАСНОСТ СО СЕВЕРНОАТЛАНСКИОТ ДОГОВОР
Член 1
Се ратификува Протоколот за статусот на Меѓународните воени команди воспоставени во согласност со
Северноатланскиот Договор, составен во Париз на 28 август 1952 година.
Член 2
Текстот на Протоколот од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски
јазик, гласи:

Стр. 24 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 25
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 26 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 27
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 28 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 29
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 30 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 31
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 32 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 33
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 34 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 35
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 36 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 37
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 38 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
Министерството за одбрана се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за
извршување на Протоколот од членот 1 од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
___________
L I GJ
I RATIFIKIMIT TË PROTOKOLLIT PËR STATUSIN E KOMANDOVE USHTARAKE
NDËRKOMBËTARE TË VENDOSURA NË PAJTIM ME MARREVESHJEN VERIATLANTIKE
Neni 1
Ratifikohet Protokolli për statusin e Komandove ushtarake ndërkombëtare të vendosura në pajtim me Marrëveshjen
Veri atlantike, i përpiluar në Paris, më 28 gusht 1952.
Neni 2
Teksti i Protokollit të nenit 1 të këtij ligji, në origjinal, në gjuhën angleze dhe i përkthyer në gjuhën maqedonase, është
si vijon:
Neni 3
Ministria e Mbrojtjes caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për realizimin e
Protokollit të nenit 1 të këtij ligji.
Neni 4
Ky ligji hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
____________
11.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ СТРАНИТЕ НА
СЕВЕРНОАТЛАНСКИОТ ДОГОВОР ЗА СТАТУСОТ НА НИВНИТЕ СИЛИ

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу страните на Северноатланскиот Договор за
статусот на нивните сили,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 29 октомври 2020 година.
Бр. 08-3819/1
29 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ СТРАНИТЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНСКИОТ ДОГОВОР ЗА
СТАТУСОТ НА НИВНИТЕ СИЛИ
Член 1
Се ратификува Договорот меѓу страните на Северноатланскиот Договор за статусот на нивните сили, составен
во Лондон на 19 јуни 1951 година.
Член 2
Текстот на Договорот од членот 1 од овој закон, во оригинал на англиски и на француски јазик и во превод на
македонски јазик, гласи:

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 39
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 40 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 41
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 42 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 43
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 44 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 45
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 46 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 47
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 48 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 49
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 50 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 51
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 52 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 53
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 54 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 55
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 56 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 57
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 58 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 59
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 60 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 61
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 62 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 63
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 64 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 65
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 66 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 67
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 68 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 69
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 70 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 71
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 72 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 73
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 74 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 75
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 76 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 77
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 78 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 79
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 80 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 81
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 82 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 83
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 84 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 85
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Стр. 86 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

3 ноември 2020

Бр. 260 - Стр. 87
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3
При депонирањето на инструментот за пристапување кон Договорот меѓу страните на Северноатланскиот Договор за статусот на нивните сили, составен во Лондон на 19 јуни 1951 година, Република Северна Македонија ќе
ја достави следнава изјава:
ДЕКЛАРАЦИЈА
Во врска со примената на членот VIII од гореспоменатиот Договор
„Во согласност со членот VIII, став (2) точка ф од Договорот меѓу страните на Северноатланскиот Договор за
статусот на нивните сили, Република Северна Македонија изјавува дека се одрекува од своите побарувања од која
било друга договорна Страна, за надоместок на штета причинета над имотот во сопственост на Република Северна Македонија, во случаи определени во членот VIII од Договорот, кога износот на штетата е помал од 30.085 денари“.

Стр. 88 - Бр. 260

3 ноември 2020
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 4
Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи се определуваат како надлежни органи
на државната управа што ќе се грижат за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
____________
L I GJ
I RATIFIKIMIT TË MARRËVESHJES NDËRMJET PALËVE TË TRAKTATIT TË ATLANTIKUT TË
VERIUT PËR STATUSIN E FORCAVE TË TYRE
Neni 1
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre, e përpiluar në
Londër, më 19 qershor 1951.
Neni 2
Teksti i Marrëveshjes së nenit 1 të këtij ligji, në origjinal, në gjuhën angleze dhe në gjuhën franceze dhe i përkthyer në
gjuhën maqedonase, është si vijon:
Neni 3
Gjatë depozitimit të instrumentit të qasjes te Marrëveshja ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për
statusin e forcave të tyre, e përpiluar në Londër, më 19 qershor 1951, Republika e Maqedonisë së Veriut do ta dorëzojë
Deklaratën në vijim:
DEKLARATË
në lidhje me zbatimin e nenit VIII të Marrëveshjes së lartpërmendur
"Në pajtim me nenin VIII, paragrafi (2) pika f të Marrëveshjes ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut
për statusin e forcave të tyre, Republika e Maqedonisë së Veriut deklaron se heq dorë nga kërkesat e saj ndaj secilës palë
tjetër në marrëveshje, për kompensim të dëmit të shkaktuar mbi pronën që është në pronësi të Republikës së Maqedonisë
së Veriut, në rastet e përcaktuara sipas nenit VIII të Marrëveshjes, kur shuma e dëmit është më e vogël se 30.085 denarë".
Neni 4
Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Jashtme caktohen si organe kompetente të administratës shtetërore që
do të kujdesen për realizimin e Marrëveshjes së nenit 1 të këtij ligji.
Neni 5
Ky ligji hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".
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contact@slvesnik.com.mk
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