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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
260.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.
Бр. 08-319/1
15 јануари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за земјоделското земјиште („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 135/2007, 18/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14,
130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), членот 39
се менува и гласи:
„Член 39
Продолжување на договорот за закуп
По истекот на времетраење на склучениот договор
за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по барање на закупецот, доколку закупецот во целост ги исполнил обврските од договорот за закуп, министерот може по претходно позитивно мислење од
Државното правобранителство на Република Македонија и по претходна согласност од Владата на Република Македонија со непосредна спогодба да склучи нов
договор за закуп со закупецот, но најмногу за период
од пет години.
По исклучок од ставот 1 на овој член во случај кога
на земјоделското земјиште на кое му истекува времетраењето на договорот за закуп, а има подигнато долгогодишен насад во сопственост на закупецот и закупецот во целост ги исполнил обврските од договорот, по
барање на закупецот, министерот може со непосредна
спогодба да склучи нов договор за закуп по претходно
позитивно мислење од Државното правобранителство
на Република Македонија и по претходна согласност
од Владата на Република Македонија, за период најмногу до амортизацијата на долгогодишниот насад.
Периодот на амортизација на долгогодишните насади од ставот 2 на овој член ја утврдува стручна комисија од пет члена формирана од министерот, од кои три
члена се од редовите на вработените во Министерството, а два члена од високообразовни или научни установи од областа на земјоделството.
Износот на годишната закупнина во договорот за
закуп со непосредна спогодба од ставовите 1 и 2 на
овој член се утврдува во висина на почетната цена ут-

врдена согласно со членот 23 од овој закон, а доколку
износот на годишната закупнина која дотогаш ја плаќал закупецот согласно со договорот за закуп била повисока во тој случај го плаќа повисокиот износ на закупнината.
Закупецот барањата од ставовите 1 и 2 на овој член
може да ги поднесе до Министерството во рок од шест
месеци пред истекот на времетраењето на договорот за
закуп.
Формата и содржината на образецот на барањата од
ставовите 1 и 2 на овој член и потребната документација ги пропишува министерот.“
Член 2
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се
донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 3
Започнатите постапките по поднесени барања врз
основа на членот 39 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ брoj
135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13,
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и
215/15) до денот на влегувањето во сила на овој закон,
ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TOKË BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligin për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 135/2007, 18/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14,
130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 dhe 215/15), neni 39
ndryshohet si vijon:
"Neni 39
Vazhdimi i marrëveshjes për qira
Pas skadimit të kohëzgjatjes së marrëveshjes së lidhur
për qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me
kërkesë të qiramarrësit, nëse qiramarrësi në tërësi i ka
plotësuar obligimet e marrëveshjes për qira, ministri
mundet me mendim paraprak pozitiv nga Avokatia
Shtetërore e Republikës së Maqedonisë dhe me pëlqim
paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të lidhë
marrëveshje të re të drejtpërdrejtë me marrëveshje direkte
me qiramarrësin por më shumë për periudhë prej pesë
vitesh.
Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni në rast
kur toka bujqësore të cilës i ka kaluar kohëzgjatja e
marrëveshjes për qira ndërsa ka ngritur mbëltime
shumëvjeçare në pronësi të qiramarrësit dhe qiramarrësi
në tërësi i ka plotësuar obligimet nga marrëveshja, me
kërkesë të qiramarrësit, ministri mundet me marrëveshje
direkte të lidhë marrëveshje të re me mendim paraprak
pozitiv nga Avokatia Shtetërore e Republikës së
Maqedonisë dhe me pëlqim paraprak nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë për periudhë më së shumti deri
në amortizimin e mbëltimit shumëvjeçar .
Periudhën e amortizimit të mbëltimit shumëvjeçar nga
paragraf 2 të këtij neni e përcakton komisioni profesional
prej pesë anëtarëve i formuar nga ministri, nga të cilit tre
anëtarë janë nga radhët e të punësuarve në Ministri,
ndërsa dy anëtarë nga institucione të arsimit të lartë ose
nga institucionet shkencore nga sfera e bujqësisë.
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Shuma e qirasë vjetore në marrëveshjen për qira me
marrëveshje direkte nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni
përcaktohet në lartësi të çmimit fillestar të përcaktuar në
nenin 23 të këtij ligji, e nëse shuma e qirasë vjetore të cilën
deri atëherë e ka paguar qiramarrësi në pajtim me
marrëveshjen për qira ka qenë më e lartë në atë rast e
paguan shumën më të lartë të qirasë.
Qiramarrësi kërkesat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij
neni mundet t'i parashtrojë në Ministri në afat prej gjashtë
muajsh para skadimit të kohëzgjatjes së marrëveshjes për
qira.
Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga
paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni dhe dokumentacionin e
nevojshëm i përcakton ministri.”
Neni 2
Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 3
Procedura e filluara për kërkesat e parashtruara në
bazë të nenit 39 të Ligjit për tokën bujqësore ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 135/2007,
18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14,
130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 dhe 215/15) deri në
ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të mbarohen në
pajtim me dispozitat e këtij ligji.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
261.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
шумите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.
Бр. 08- 320/1
15 јануари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ
Член 1
Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ брoj 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13,
79/13 ,147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15 и 147/15), членот 14-а се менува и гласи:
„(1) За изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон и за вршење на работи од јавен интерес
утврден со закон, инвеститорот е должен да поднесе
барање за добивање на согласност за трајна пренамена
на шума и шумско земјиште од органот на државната
управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Кон барањето за добивање на согласност за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од ставот (1)
на овој член, инвеститорот поднесува:
- документ дека инвеститорот е регистриран согласно со одредбите од Законот за трговски друштва при
Централниот регистар на Република Македонија,
- планска програма со вклучено решение за услови
за планирање на просторот изработена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање,
- список на индикации за катастарските парцели и
вкупна површина на шуми и шумско земјиште во планскиот опфат издаден од Агенцијата за катастар на недвижности,
- геодетски елаборат со нумерички податоци изработен од овластен геодет, кога со планскиот опфат се
зафаќаат шуми и шумско земјиште кое влегува како
дел од катастарска парцела и
- документ за платен надоместок за трајна пренамена
на шума и шумско земјиште од инвеститорот кој го издава Јавното претпријатие за стопанисување со државните
шуми „Македонски шуми“ или другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.
(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по службена должност
ќе обезбеди документ дека инвеститорот е регистриран
согласно со одредбите од Законот за трговски друштва
при Централниот регистар на Република Македонија.
(4) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по барањето од ставот
(1) на овој член во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето донесува решение за трајна пренамена на шума и шумско земјиште.“
Член 2
Започнатите постапки за добивање согласност за
трајна пренамена на шума и шумско земјиште до влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со
законот со кој се започнати.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PYJE
Neni 1
Ne Ligjin për pyjet ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër. 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13
,147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15 dhe 147/15), neni 14a ndryshohet si vijon:
"(1) Për ndërtimin e objekte me interes publik të
përcaktuar me ligj dhe për kryerje të punëve me interes
publik të përcaktuar në ligj, investitori është i obliguar të
parashtrojë kërkesë për marrje pëlqimi për ridedikim të
përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore nga organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
pylltarisë.
(2) Me kërkesë për marrje pëlqimi për ridedikim të
përhershëm të pyllti dhe tokës pyjore nga paragrafi (1) i
këtij neni, investitori parashtron:
- dokument se investitori është i regjistruar në pajtim
me dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare në Regjistrin
Qendror të Republikës së Maqedonisë,
- program të planit me zgjidhje të përfshirë për kushte
të planifikimit të hapësirës i përpiluar në pajtim me Ligjin
për planifikim hapësinor dhe urbanistik,
- listë të indikacioneve për parcelat kadastrale dhe
sipërfaqen e përgjithshme të pyjeve dhe tokës pyjore në
përfshirjen e planit të dhënë nga Agjencia për Kadastër të
Patundshmërive,
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- elaborat gjeodezik me të dhëna numerike të përpiluar
nga gjeodet i autorizuar, kur me përfshirjen e planit
përfshihen pyje dhe tokë pyjore që hyn si pjesë e parcelës
kadastrale dhe
- dokument për kompensim të paguar për ridedikim të
përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore nga investitori që e
jep Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Pyjet
Shtetërore "Pyjet të Maqedonisë" ose subjekte tjera të
ngarkuara për menaxhim me rajone të mbrojtura."
(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për
punët nga sfera e pylltarisë me detyrë zyrtare do të sigurojë
dokument se investitori është i regjistruar në pajtim me
dispozitat të Ligjit për shoqëri tregtare në Regjistrin
Qendror të Republikës së Maqedonisë.
(4) Organi i administratës shtetërore kompetent për
punët nga sfera e pylltarisë pas kërkese nga paragrafi (1) të
këtij neni në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të
kërkesës miraton aktvendim për ridedikim të përhershëm të
pyllit dhe tokës pyjore.
Neni 2
Procedurat e filluara për marrje pëlqimi për ridedikim
të përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore deri në hyrje në
fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin me
të cilën kanë filluar.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_________
262.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ
И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
лековите и медицинските средства,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.
Бр. 08-321/1
15 јануари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ
И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала („Службен
весник на Република Македонија“ број 27/14), во членот 11 датата „1 јануари 2016 година“ се заменува со
датата „1 јануари 2018“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR BARNA DHE
MJETE MJEKËSORE
Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
barna dhe vegla ndihmëse mjekësore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 27/14), në nenin 11
data "1 janar 2016" zëvendësohet me datën "1 janar 2018".
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
263.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТE
УСЛУГИ
Се прогласува Законот за утврдување на цени на
воднитe услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.
Бр. 08-325/1
15 јануари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТE
УСЛУГИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој закон се уредуваат целите на политиката за
водните услуги за снабдување со сурова вода наменета
за водоснабдување на населението, водоснабдување,
собирање, одведување и прочистување на отпадните
води (во натамошниот текст: водни услуги), воспоставување на функционален систем за определување на
цените на водните услуги, начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за
водните услуги, структурата на тарифите за водните
услуги, како и надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на тарифите на водните услуги.
Цели на законот
Член 2
(1) Општата цел на овој закон е да се обезбеди воспоставување на финансиски самоодржлив систем на
водни услуги, кој обезбедува висок стандард на дадените услуги со пристапна цена во согласност со целите
на Националната стратегија за води на Република Македонија и плановите за управување со подрачје на речен слив.
(2) Посебните цели на овој закон се:
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- да се обезбеди вкупната цена на водните услуги за
просечно домаќинство да биде достапна имајќи ги
предвид вкупните приходи по домаќинства во подрачејто во кое се обезбедува водната услуга,
- да се обезбеди одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните услуги, со крајна цел
постигнување на целосен поврат на трошоците,
- да се подобри квалитетот на водните услуги со
цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно со најдобрите достапни практики,
- да се озбезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото на трошоци на ресурсот
согласно Законот за водите и
- да се подобри ефикасноста на водните услуги,
преку обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги со најмалку трошоци.
Дефиниции
Член 3
Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „1 е.ж. (еквивалент жител)” e органско биоразградливо оптоварување на отпадните води кое што
има петдневна биохемиска побарувачка на кислород
(БПК5) од 60 gr кислород дневно;
2. „Праг на достапност" е горната граница изразена
во проценти на финансиска достапност на водните услуги пресметана на ниво на Република Македонија во
која цената на водната услуга не го надминува одредениот процент од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачејто во кое се обезбедува водната услуга;
3. „Помошни услуги" се активности за директна
поддршка на основните услуги и вклучуваат поврзување со водоснабдителниот или канализационен систем,
одржување на водомери, празнење септичка јама и
слични активности;
4. „Снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението” е зафаќање, црпење, каптирање, складирање, заштита на извориштето, третман и
дистрибуција на површинските или подземните води,
со или без преработка и нејзина дистрибуција до водоснабдителен систем кој обезбедува водоснабдување
на населението;
5. „Пресметка за капитално одржување" е процентот или дел од процентот на амортизација кој е утврден
како прифатлив за целите на утврдувањето на тарифата
на водната услуга за секој посебен давател на водна услуга;
6. „Заедничка потрошувачка" е користење на водни
услуги кои се извршуваат во објект кој е во заедничка
сопственост (станбени, станбено деловни и деловни
објекти), при што користењето на водната услуга не се
смета како користење на водната услуга од индивидуално домаќинство;
7. „Амортизација" е редовно годишно намалување
на проценетата вредност на средството во согласност
со стапките и постапките утврдени со закон;
8. „Снабдување со вода за пиење или водоснабдување” е зафаќање, црпење, каптирање, складирање, третман и/или дистрибуција на површинските или подземните
води и/или заштита на извориштето, преработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до
главниот водомер на корисникот на водната услуга;
9. „Потрошувачка на индивидуално домаќинство” е
користење на водни услуги од страна на индивидуално
домаќинство во кое не е вклучена заедничката потрошувачка на домаќинствата во случај кога домаќинството се наоѓа во објект во кој постојат повеќе сопственици или е во владение на повеќе лица, како на пример
станбена или станбено деловна зграда;

10. „Услуги за поддршка или режиски услуги” се
услуги кои не се директно поврзани со основните услуги но придонесуваат кон остварувањето на водните услуги (сметководствени услуги, административни, односи со корисници, правни услуги, човечки ресурси и
слично) чии трошоци сразмерно на придонесот во остварувањето на водните услуги влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга;
11. „Други услуги” се услуги кои се остваруваат од
страна на давателот на водните услуги, а кои не се поврзани на кој било начин со обезбедување на водните
услуги (чистење на улици, одржување на паркови и
слични други услуги), поради што не влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга;
12. „Норма на личната потрошувачка на вода" е количината на вода потрошена од едно лице пресметана
за одреден временски период врз основа на вкупната
количина на вода потрошена од индивидуалните домаќинства во подрачјето за кое се обезбедува водната услуга за истиот временски период поделена со вкупниот
број на жители на тоа подрачје;
13. „Цена на водната услуга” е вкупниот надоместок кој се бара од давателот на водната услуга за плаќање од страна на крајните корисници на водната услуга
и го вклучува плаќањето што произлегува од тарифата
за водната услуга на давателот на водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени
со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон;
14. „Краен корисник на водна услуга“ е правно или
физичко лице кое може да се јави како институционален потрошувач, комерцијален и индустриски потрошувач или индивидуално домаќинство, како и јавните
комунални претпријатија приклучени на регионалните водоснабдителни системи кои се управуваат од
вршител на водостопанска дејности;
15. „Индивидуално домаќинство” е физичко лице
кое користи водна услуга за лични или за потреби на
своето домаќинството;
16. „Комерцијален и индустриски потрошувач” е
секое правно лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска и друга дејност заради остварување на добивка со производство, трговија и давање
услуги на пазарот, коешто е регистрирано за вршење
на трговска и друга дејност, а кое е приклучено на систем за користење на водната услуга;
17. „Институционален потрошувач" е правно лице
орган на државната и на локалната власт и други
државни органи основани согласно со Уставот и/или со
закон и институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на
детето, спортот, како и во други дејности од јавен
интерес утврден со закон, а организирани како
агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Владата на Република Македонија
или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје кое е приклучено за користење
на водната услуга;
18. „Регулаторна тарифа” е тарифа задолжителна за
примена за водните услуги определна во фиксна вредност согласно со членовите 13 став (23), 15 и 16 од
овој закон од страна на Регулаторната комисија за
енергетика која давателот на водните услуги мора да ја
применува;
19. „План за прилагодување на тарифите" е план
подготвен во согласност со Методологијата за утврдување на тарифи за водни услуги кој служи како основа
за утврдување на тарифите за водните услуги за посебен давател на водна услуга;
20. „Тарифа за водна услуга" е паричната вредност
на услугата, која како дел од цената за дадените водни
услуги, ја бара давателот на водните услуги од крајни-
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те корисниците на водните услуги, која ги вклучуваат
водните услуги и услугите за поддршка, а ги исклучува
помошните услуги, другите услуги, надоместоците и
даноците, а која е формирана согласно со Методологијата за определување на цена на водна услуга и одобрена од страна на Регулаторната комисија за енергетика;
21. „Регулаторната комисија за енергетика" е правно лице основано согласно со Законот за енергетика;
22. „Одведување на урбани отпадни води" е собирање на отпадните води од станбените, деловните, станбено-деловни и други објекти кои постојат на подрачјето на кое се обезбедува водната услуга, од приклучокот
на дворната мрежа, одведување во уличен примарен и
секундарен канализационен систем и/или во пречистителна станица за отпадни води и/или испуштање во реципиентот;
23. „Давател на водна услуга" е правно лице кое е
основано или определено од страна на орган на државната или локалната власт за да се обезбеди една или
повеќе водни услуги на подрачјето на една или повеќе
општини, општините во градот Скопје или во град
Скопје;
24. „Водни услуги" или „основни услуги” се услуги
кои ги обезбедува Давателот на водни услуги како основни услуги за своите крајни корисници и кои опфаќаат снабдување со сурова вода и/или вода за пиење и
собирање и одведување на урбани отпадни води и/или
пречистување на отпадни води;
25. „Структура на тарифата за водна услуга” е модел за пресметка кој содржи комбинација од еден или
повеќе елементи кои се користат за утврдување на начинот и висината на пресметување на приходите што
се наплаќаат преку тарифата за водна услуга од крајниот корисник на водната услуга;
26. „Прочистување на отпадни води" е третман на
урбани отпадни води со физички и биолошки и/или хемиски процеси со цел значително да се намали загаденоста на отпадните води и на тој начин е допуштено
испуштање во животната средина и
27. „Подрачејто во кое се обезбедува водната услуга” е подрачјето на една општина, нејзин дел или
подрачје на две или повеќе општини, односно градот
Скопје, на кој давателот на водната услугата обезбедува водни услуги до крајниот корисник.
Начела
Член 4
Примената на овој закон се заснова на следниве начела:
1. начело корисникот плаќа, значи дека корисникот
на водните услуги ќе ги надоместува трошоците за
обезбедената водна услуга и дека цената за добиената
водна услуга ќе се зголемува со зголемување на количината на искористена вода;
2. начело загадувачот плаќа, значи дека создавачот
на отпадни води ќе ги надомести трошоците за обезбедените водни услуги за одведување и прочистување на
отпадните води, како и за загадувањето што го предизвикува со испуштањето на отпадната вода;
3. начело на покривање на трошоците, значи дека
цената за водните услуги треба да овозможи за давателот на водната услугата, услугата да ја дава на долгорочен и финансиски одржлив начин;
4. начело на еднаквост, значи дека цената за водните услуги, постепено, ќе се усогласи во поглед на примената на тарифите и квалитетот на водната услуга, без
разлика на категоријата на крајниот корисникот на водната услуга и
5. начело на ефикасност, значи дека давателот на
водните услуги ќе обезбеди водни услуги со висок квалитет со најмалку трошоци за крајниот корисник на
водната услуга.

II. ТАРИФИ ЗА ВОДНА УСЛУГА
Методологија за определување на тарифите
за водна услуга
Член 5
(1) За вршење на водна услуга, давателот на водната услуга има право на наплата на цена за обезбедената
водна услуга од крајниот корисник на водната услуга.
(2) Висината на цената на водната услуга зависи од
висината на тарифата на водната услуга, висината на
надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и
даноците утврдени со закон.
(3) Висината на тарифата на водната услуга зависи
од трошоците што ги има направено давателот на водната услуга за да ја обезбеди водната услуга, вклучувајќи ги трошоците за услугите за поддршка, а која се
пресметува согласно со Методологијата за утврдување
на тарифа на водна услуга.
(4) Во пресметувањето на тарифата за водната услуга се вклучуваат трошоците направени за водната услуга и на услуги за поддршка кои се засновани пред се
на:
- оперативни трошоци и трошоци за одржување,
- трошоци за капитални инвестиции и
- надоместоци, даноци и други давачки утврдени со
закон.
(5) Видовите на трошоците кои се вклучуваат во тарифата за водната услуга од ставот (4) од овој член се
утврдуваат во Планот за прилагодување на тарифи.
(6) Видовите и начин за пресметка на тарифите за
водна услуга, структурата на тарифите за секоја водна
услуга посебно, видовите на трошоците кои се земаат
во предвид за пресметка на тарифата за водната услуга
и потребните приходи за покривање на тие трошоци,
како и нивните карактеристики и начинот на нивно
прикажување, се определуваат со Методологијата за
утврдување на тарифите за водната услугата која ја донесува Регулаторната комисија за енергетика (во натамошниот текст: Регулаторна комисија).
(7) Во Методологијата за утврдување на тарифите
за водната услуга од ставот (6) од овој член (во натамошниот текст: Методологија за тарифи) се утврдува и
начинот на пресметување и структурата на цената на
водните услуги које ќе се наплатува од крајниот корисник.
(8) Во Методолгијата за тарифи се утврдува и содржината, формата и начинот на подготовка на Планот
за прилагодување на тарифите за водните услуги, како
и на Регулаторна тарифа за водна услуга и задолжителните податоци и извештаи кои треба да бидат доставени од Бизнис планот на давателот на водната услуга.
(9) Во Методологијата за тарифи се утврдува и листата на главни индикатори за успешност, листа на цели
кои треба да ги исполни давателот на водната услуга во
врска со обезбедување на водната услуга, листа на одредници во врска со обезбедување на водната услуга,
како и начинот, постапката, формата и содржината на
обрасците на извештаите за известување на Регулаторната комисија од давателите на услуги за исполнување
на за нив поставените цели и одредници во врска со
обезбедување на водната услуга.
(10) Во Методологијата се уредуваат и други прашања кои се од важност за постигнување на целите од
член 2 на овој закон, а кои се поврзани со спроведувањето на тарифите и цените за водни услуги и работењето на давателите на водните услуги.
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Наплата на тарифите за давање на водна услуга

Надлежност на Регулаторната комисија

Член 6
(1) Давателот на водната услуга (во натамошниот
текст: давателот) е должен да наплати од крајниот корисник на водната услуга цена за водната услуга според тарифата за водната услуга чија висина е пресметана согласно со Методологијата за тарифи и која е одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена
во решение за утврдување на тарифи за водни услуги
или решение за регулаторна тарифа.
(2) Давателот не смее да наплати цена за водна услуга од крајниот корисник во која тарифата за водна
услуга не е одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена во решението за утврдување на тарифи
за водни услуги, односно решение за регулаторна тарифа.
(3) Давателот сметката за наплата на цената за водната услуга од крајниот корисник кој е правно лице ја
доставува само по електронски пат на неговата електронска адреса, а само на барање на крајниот корисник
кој е физичко лице сметката може да ја доставуви на
неговата електронска адреса.

Член 9
(1) Заради ефикасно спроведување на своите обврски утврдени во овој закон, Регулаторната комисија
ги има следниве надлежности и одговорности:
1) определува тарифи за водни услуги и ја следи
нивната примена;
2) пропишува и спроведува постапка за одобрување
на тарифи за водни услуги;
3) пропишува и спроведува постапка за утврдување на регулаторна тарифа и ја следи нејзината примена;
4) го следи начинот на пресметување и примена на
цените за водните услуги;
5) ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги;
6) ја следи усогласеноста на примената на тарифите
за водни услуги со спроведувањето на бизнис планот
на давателот;
7) обезбедува консултации со давателите на водни
услуги и нивните здруженија, со здруженија на крајните корисници и со органите на државната управа кои
имаат надлежности во управувањето со водите, комуналните работи и водостопанство;
8) ги оценува Планот за прилагодување на тарифите и бизнис плановите во поглед на нивната усогласеност со одредбите на овој и на посебниот закон;
9) утврдува клучни индикатори за успешност, цели
кои треба да ги исполни давателот на водна услуга во
врска со обезбедувањето на водната услуга, одредници
за главните индикатори на успешноста на давателите
на водни услуги;
10) врши увид во работењето на давателот на водни
услуги заради спроведување на овој закон;
11) врши надзор и следење на примената на законските барања и актите што ги донела;
12) дава насоки во спроведувањето на тарифите за
водни услуги и регулаторната тарифа за водни услуги
и соодветно на спроведувањето на бизнис планот на
давателот;
13) предлага активности за подобрување на ефикасноста во областа на водните услуги, градење на капацитетите во областа на обезбедувањето водни услуги,
за финансиски менаџмент и бизнис планирање;
14) дава препорака за прагот на достапност на цените на водните услуги и
15) други надлежности и одговорности определени
со овој закон.

III. РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА
Регулаторната комисија за енергетика
Член 7
Постапката за утврдување на терифи на водни услуи ја врши Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија.
Член 8
(1) Работата на Регулаторната комисија за утврдување на тарифите за водни услуги ќе се финансира од
наплата на:
1. посебен годишен надоместок кој го плаќаат давателите утврден како процент на зафаќање од годишниот приход на давателите остварен од давањето на водните услуги и
2. надоместоци од постапката за утврдување на тарифи за водни услуги, односно регулаторна тарифа за
водни услуги.
(2) Процентот на зафаќање од годишниот приход на
давателите од ставот (1) точка 1 од овој член го утврдува Собранието на Република Македонија со одлука,
при што процентот неможе да биде повисок од 0,1 %.
(3) Давателот е должен да го уплати надоместокот
од ставот (2) на овој член на сметка на Регулаторната
комисија на два еднакви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 април во тековната година врз основа на приходот остварен во последното шестмесечје од претходната година, а вториот дел најкасно до 30 септември во
тековната година врз основа на приходот остварен во
првото шестмесечје од тековната година.
(4) Надоместокот од постапката за утврдување на
тарифите за водни услуги се определува за секој давател поединечно, врз основа на видот на услугите за кои
се бара определување на тарифа за водна услуга, односно за кои се определува регулаторна тарифа за водна услуга, и кој не може да изнесува помалку од 5.000
денари ниту повеќе од 50.000 денари, односно помалку
од 60.000 денари, а ниту повеќе од 300.000 денари во
случаите од членот 15 од овој закон кога се определува
регулаторна тарифа за водна услуга.
(5) Регулаторната комисија со одлука ја утврдува
висината на надоместокот од постапката за утврдување
на тарифите за водни услуги, односно регулаторната
тарифа за водна услуга.

IV. ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ТАРИФИ НА ВОДНИ УСЛУГИ
Рамка за утврдување на тарифите
Член 10
(1) Тарифите за водните услуги се определуваат од
страна на Регулаторната комисија за секој одделен давател на водна услуга врз основа на доставен План за
прилагодување на тарифите за водни услуги или со Регулаторна тарифа за водни услуги согласно со условите
и постапката утврдени со овој закон.
(2) При утврдувањето на тарифите за водни услуги
или Регулаторните тарифи за водни услуги, Регулаторната комисија ќе го земе предвид прагот на достапност
на домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја
обезбедува водната услуга.
(3) Регулаторната комисија, најмалку еднаш на секои три години, во период на спроведување на интензивни инвестиции во инфраструктура за давање на водна услуга, ќе донесе препорака за праг на достапност
на ниво на приход по домаќинство во Република Македонија, а на секои седум години во период кога по-
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стојат помали инвестиции, а постојат повеќе оперативни инфраструктурни објекти за давање на водна услуга.
Утврдување на тарифата на водната услуга
Член 11
(1) Давателот, со цел утврдување на тарифата на
водната услуга што ја дава на крајните корисници, а заради постигнување на целите од членот 2 од овој закон
е должен да подготви барање за утврдување на тарифа
за водна услуга со предлог тарифи и истото да го достави до Регулаторната комисија.
(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, давателот доставува и:
- нацрт-План за прилагодување на тарифите за водни услуги и
- податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги.
(3) Барањето од ставот (1) на овој член и документацијата од ставот (2) на овој член е должен да ги достави до Регулаторната комисија најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на решението за
утврдување на тарифата за водната услуга, односно на
решението за утврдување на регулаторна тарифа за
водната услуга.
(4) Подготовката на барањето од ставот (1) на овој
член и на нацрт-Планот од ставот (2) на овој член, како
и доставувањето на податоците од ставот (2) алинеја 2
се врши согласно со Методологијата за тарифи.
(5) Нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за
водни услуги од ставот (2) на овој член (во натамошниот текст: План за прилагодување) се подготвува за период од три до шест години.
(6) Задолжителните податоците и извештаи од Бизнис планот од ставот (2) алинеја 2 на овој член треба да
се однесуваат на периодот за кој е подготвен нацртПланот за прилагодување.
(7) Доставувањето на Барањето од ставот (1) на овој
член заедно со нацрт-Планот за прилагодување и другите податоци се врши во писмена и електронска
форма.
(8) Заради подготовка на нацрт-Планот за прилагодување, давателот е должен да направи реална процена
на постојната инфраструктура која ја користи за давање на водните услуги и податоците од процената задолжително да ги прикаже како основа за пресметување на трошоците за капиталното одржување и за идните инвестиции.
(9) Давателот е должен, кон нацрт-Планот за прилагодување, да приложи податоци по главните индикатори за успешноста со предлог цели/таргети кои планира
да ги исполни давателот, а во врска со обезбедување на
водната услуга со реализацијата на Планот за прилагодување и со бизнис планот.
(10) Давателот е должен, за подготовка на барањето
од ставот (1) на овој член и поднесоците кон барањето
да користи точни и веродостојни податоци кои се во
согласност со сметководствената и друга документација на давателот.
(11) Формата и содржината на барањето од ставот
(1) на овој член го утврдува Регулаторната комисија со
донесувањето на Методологијата за тарифи.
Постапување по барањето
Член 12
(1) Регулаторната комисија донесува правилник за
начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторната тарифа за водна услуга, Планот за прилагодување, како и за другите податоци (во
натамошниот текст: поднесоци) кои се потребни од давателот.

(2) Регулаторната комисија со актот од ставот (1) на
овој член ги утврдува и критериумите за процена на
барањето и поднесоците за утврдување на тарифите за
водна услуга, начинот на подготовка на потребните документи за утврдување на регулаторната тарифа за
водна услуга, земајќи ги предвид капацитетите на давателот, роковите за постапување, постапката за преговарање, како и постапката и условите кога Регулаторната
комисија е должна да донесе Регулаторна тарифа за
водна услуга.
(3) Регулаторната комисија е должна да донесе посебно упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена.
Постапка за утврдување на тарифите
за водни услуги
Член 13
(1) Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за
водните услуги за секој давател одделно со Решението
за утврдување на тарифи на водни услуги кое го донесува на седница.
(2) Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за
водни услуги врз основа на оцена на:
1. трошоците за обезбедување на водни услуги и услуги за поддршка;
2. висината на предложената тарифа за водна услуга и цената на водната услуга што ќе се постигне со
предложената тарифа и нејзината финансиска достапност за домаќинствата од подрачјето на кое се дава
водната услуга и процентот на домаќинства за кои ќе
биде надминат прагот на финансиска достапност;
3. планирани капитални инвестиции за подобрување и проширување на водните услуги;
4. ефикасноста на водната услуга споредена со индикаторите на успешност и
5. постигнувањето на вредностите на целите за
клучните индикатори за следење на успешноста.
(3) На седницата на која се донесува решението за
утврдување на тарифите за водните услуги, Регулаторната комисија е должна да ги разгледа и забелешките
кои се пристигнати од страна на давателот, односно основачот на давателот на водната услуга.
(4) Доколку оцени дека доставените забелешки се
од таков карактер што можат да влијаат значително на
утврдување на висината на тарифите за водни услуги,
Регулаторната комисија може да започне постапка за
преговори со цел усогласување на висината на тарифите за водни услуги во рок од 15 дена од денот на прием
на забелешките.
(5) Постапката за преговори од ставот (4) на овој
член треба да заврши во рок од 30 дена од денот на
нивното отпочнување.
(6) Во случај доколку преговорите немаат успех,
Регулаторната комисија ќе донесе решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна тарифа
за водни услуги согласно со членот 16 од овој закон.
(7) Решението за утврдување на тарифи за водни
услуги особено содржи:
- висина на тарифата за секоја водна услуга што ја
обезбедува давателот;
- минимум и максимум опсег изразен во проценти
на утврдена вредност во рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на висина на
тарифата на водната услуга;
- услови што треба да ги исполни давателот со повикување на прифатен План за прилагодување на тарифите за водни услуги и
- рок на важење на тарифите за водните услуги.
(8) Во случај кога не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за водната услуга, Регулаторната комисија на седница донесува Решение за
отфрлање на барањето за утврдување на тарифи за водна услуга кое особено содржи:

18 јануари 2016

- основите за отфрлање на барањето;
- промените кои се потребни да ги направи давателот за повторно поднесување на барањето и
- индикативна процена за тарифите кои Регулаторната комисија ги смета за соодветни.
(9) Регулаторната комисија е должна решенијата од
ставовите (7) и (8) од овој член да ги објави во „Службен весник на Република Македонија” и на својата веб
страница и истите да ги достави до давателот и до основачот на давателот на водната услуга, без одлагање.
(10) Давателот е должен, без одлагање и не подоцна
од 15 дена од денот на објавување на решението од
ставот (7) на овој член, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифи за води.
(11) Органот на управување на давателот е должен
да ја донесе одлуката од ставот (10) на овој член во рок
15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја
достави до градоначалникот на општината или на градот Скопје која е основач на давателот, заради давање
согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на
нејзиното донесување.
(12) Градоначалникот на општината, општината во
градот Скопје или градоначалникот на град Скопје е
должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на
тарифата за водните услуги.
(13) Во случаите од ставот (10) на овој член, кога
решението се однесува на водна услуга за обезбедување на сурова вода наменета за водоснабдување на
насeлението преку јавен водоснабдителен систем за давател на услуга кој е подружница на правно лице основано согласно со Законот за водостопанства, органот
на управување е должен во рок не подолг од 60 дена да
донесе одлука за утврдување на тарифата за водната
услуга.
(14) Доколку не е дадена согласност на одлуката за
утврдување на тарифа за водна услуга во рок од 150 дена од денот на објавување на решението за утвдрување
на тарифата за водна услуга во „Службен Весник на
Република Македонија”, Регулаторнта комисија ќе донесе решение за започнување на постапка за донесување на Регулаторна тарифа за водна услуга.
(15) Решенијата од ставовите (7), (8) и (14) на овој
член се конечни и против нив не е дозволена жалба. Против решението од ставовите (7), (8) и (14) на овој член давателот и градоначалникот на општината, општините во
градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на правното лице основано согласно со Законот за водостопанства, има право да заведе
управен спор пред надлежниот суд.
Примена на тарифата за водна услуга
Член 14
(1) Органот на управување на давателот е должен
во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето
на согласноста од членот 13 став (12) и одлуката од
ставот (13) од овој закон, да започне да ја применува
одобрената тарифа за водни услуги од Советот на општината, односно на градот Скопје, односно од органот на управување на правното лице основано согласно
со Законот за водостопанства.
(2) Во случаите кога Советот на општината, односно на градот Скопје, како и органот на управување на
правното лице основано согласно со Законот за водостопанства не донесат согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги, органот на управување на давателот е должен да започне да го применува решението за утврдување на висината на Регулаторната тарифа за водна услуга од членот 13 став (14)
од овој закон во рок не подолг од 45 дена од денот на
донесувањето на истото.
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(3) Органот на управување на давателот е должен
да ги усогласи своите одлуки со решенијата донесени
од страна на Регулаторната комисија кои се релевантни
за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга.
(4) Давателот е должен да ги почитува условите под
кои е утврдена тарифата за водни услуги, како и да ги
исполнува целите поврзани со клучните индикатори за
успешност во врска со обезбедувањето на водната услуга.
Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога
нема податоци
Член 15
(1) Во случаите кога давателот не достави барање
за утврдување на тарифи за водни услуги, како и во
случаите кога не постапи по барањата на Регулаторната комисија за доставување на дополнителни податоци
по барањето, Регулаторната комисија е должна во рок
не подолг од 180 дена од денот на донесување на решението за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги, односно во рок не
подолг од 180 дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето, да подготви Регулаторен план
за прилагодување на тарифи за водни услуги за давателот на водната услугата врз основа на кој ќе може да
донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа
за водна услуга.
(2) Планот од ставот (1) на овој член Регулаторната
комисија го подготвува самостојно или со ангажирање
на овластена ревизорска куќа од областа на економијата.
(3) Давателот на водната услуга е должен, на Регулаторната комисија или на ревизорската куќа од ставот
(2) на овој член да ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на
планот од ставот (1) на овој член.
(4) Регулаторната комисија може во постапката за
подготовка на планот од ставот (1) на овој член, да побара извршување на надзорна ревизија или да побара
вештачење за утврдување на трошоците за водните услуги за давателот.
(5) Трошоците за надзорната ревизија или вештачењето се на товар на давателот.
(6) Регулаторна комисија, во рок не подолг од 90
дена од денот на изготвувањето на планот од ставот (1)
на овој член, донесува решение за утврдување на Регулаторна тарифа за водна услуга за давателот врз основа
на оцената на податоците собрани во согласност со
ставовите (2) и (3) на овој член на која соодветно се
применуваат одредбите од членот 13 став (2) од овој
закон.
(7) Заради донесување на решение за утврдување на
регулаторна тарифа за водна услуга (во натамошниот
текст: Регулаторна тарифа), Регулаторната комисија
може да започне постапка за преговори со давателот.
(8) Решението за регулаторна тарифа од ставот (6)
на овој член особено содржи:
- висина на тарифата за водни услуги изразена во
фиксен износ,
- условите што треба да ги исполни давателот и
- рок на важење на тарифите.
(9) Регулаторната комисија е должна решението од
ставот (6) на овој член да го објави во „Службен весник на Република Македонија” и на својата веб страница и истите да ги достави до давателот и до основачот
на давателот, без одлагање.
(10) Органот на управување на давателот е должен
во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето
решението од ставот (6) на овој член, да започне да ја
применува регулаторната тарифа за водни услуга.
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(11) Решението од ставот (6) на овој член е конечно
и против истото не е дозволена жалба. Против решението давателот и градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот
Скопје, односно органот на управување на правно лице
основано согласно со Законот за водостопанства, има
право да заведе управен спор пред надлежниот суд.
(12) Органот на управување на давателот е должен
да ги усогласи своите одлуки кои се релевантни за
спроведување на утврдената тарифа за водна услуга, со
решението од ставот (6) на овој член.
Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога
има податоци
Член 16
(1) Во случаите од членот 13 ставови (8) и (14) од
овој закон, Регулаторната комисија е должна, во рок не
подолг од 120 дена од денот на донесување на решение
за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.
(2) Решението од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија го донесува врз основа на податоците со
кои располага како и други податоци кои дополнително се доставени или добиени од давателот и соодветна
примена на одредбите од членот 13 став (2) од овој закон.
(3) Решението од ставот (1) на овој член особено
содржи:
- висина на тарифата за водни услуги изразена во
фиксен износ,
- услови што треба да ги примени давателот и
- задолжение за давателот на водни услуги да достави План за прилагодување согласно со членот 11 од
овој закон и рок за негово доставување.
(4) До донесување на решение за утврдување на тарифи по основ на доставен План за прилагодување од
ставот (3) алинеја 3 на овој член, давателот на услугата
е должен да го применува решението од ставот (1) на
овој член.
Измена на План за прилагодување по исклучок
Член 17
(1) Решението за утврдување на тарифа за водни услуги е задолжително и обврзувачко за давателот за периодот на кој се однесува.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а во случаите од ставот (3) на овој член, давателот, со барање,
може да покрене постапка за измена на решението за
утврдување на тарифите за водна услуга пред истекот
на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифи за вода.
(3) Постапка за измена на тарифите за водна услуга
може да се покрене доколку:
- настанала битна промена на околности што постоеле во времето на донесување на решението за утврдување на тарифите за водни услуга, а која доведува
до потребата за прилагодување на тарифите,
- повисок јавен интерес и итни случаи и/или
- настанала битна промена во критериумите за
оценка од членот 13 став (2) од овој закон.
(4) Барањето од ставот (2) на овој член се доставува
до Регулаторната комисија во писмена и електронска
форма која го утврдува Регулаторната комисија.
(5) Регулаторната комисија по барањето од ставот
(2) на овој член одлучува со решение.
(6) За донесување на решението од ставот (5) на
овој член соодветно се применува постапка за утврдување на тарифите за водни услуги од членот 13 од овој
закон.
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V. НАДЗОР
Надлежност за вршење надзор над спроведувањето
на законот
Член 18
(1) Надзор над спроведувањето на овој закон врши
органот на државната управа надлежен за работите од
областа на управување со води (во натамошниот текст:
Министерството).
(2) Надзор над спроведувањето на прописите донесени од страна на Регулаторната комисија врши Регулаторната комисија.
Надлежност на Регулаторната комисија за следење
на спроведувањето на плановите и тарифите на
водните услуги
Член 19
(1) Регулаторната комисија е надлежена за следење
на спроведувањето на решението за утврдување на тарифите за водните услуги, регулаторните тарифи и
примена на членовите 2 и 5 од овој закон.
(2) При спроведување на надзорот од ставот (1) на
овој член, Регулаторната комисија може од давателот
за потребите на надзорот, да побара податоци и информации за спроведувањето на Планот за прилагодување
и на бизнис планот со цел да ја утврди усогласеноста
меѓу решението за утврдување на тарифите, односно
регулаторната тарифа и Планот за прилагодување и
бизнис планот.
(3) Давателот е должен еднаш годишно до Регулаторната комисија, да достави извештај за спроведување
на утврдените тарифи за водни услуга и реализацијата
на Планот за прилагодување и бизнис планот за секоја
календарска година.
(4) Извештајот од ставот (3) се доставува најдоцна
во рок од еден месец по истекот на календарската година на која се однесува извештајот.
(5) Формата и содржината на годишните извештаи
за спроведување ги утврдува Регулаторната комисија.
(6) Регулаторната комисија е должна да го разгледа
извештајот од ставот (3) на овој член.
(7) Врз основа на извештаите од ставот (3) на овој
член, Регулаторната комисија подготвува извештај за
својата работа во однос на утврдувањето на тарифите
за водни услуги којшто го вклучува во Годишниот извештај за својата работа кој го доставува до Собранието на Република Македонија согласно со Законот за
енергетика.
(8) Во случај кога давателот не достави извештај од
ставот (3) на овој член и покрај предупредувањето, Регулаторната комисија е должна во рок од 60 дена од истекот на рок за доставување на извештајот, да донесе
решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно со членот 15, односно членот 16 од овој
закон, во зависност од тоа дали располага или не располага со податоци за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.
Член 20
(1) Во случај кога при разгледување на извештајот
од членот 19 став (3) од овој закон утврди дека истиот
има недостатоци или не се спроведува во целост решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа или не се спроведува
во целост Планот за прилагодување и бизнис планот
врз основа на кој е утврдена тарифата, Регулаторната
комисија ќе донесе задолжително упатство за постапување до давателот во кое ќе утврди корективни мерки,
како и рок за нивно спроведување.
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(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со
упатството од ставот (1) на овој член и со тоа врши
битна и континуирана повреда на решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за утврдување на регулаторна тарифа, Регулаторната комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на последниот рок за примена на корективни мерки од упатството од ставот (1) на овој член, да донесе решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно
со членот 15, односно членот 16 од овој закон, во зависност од тоа дали или не располага со податоци за
донесување на решение за утврдување на регулаторна
тарифа.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член соодветно
се применуваат членот 15, односно членот 16 од овој
закон.
Член 21
(1) Во случај кога врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот не доставил барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно со членот 12
став (1) од овој закон, Регулаторната комисија е должна не подолго од 15 дена од денот на сознавањето, да
му укаже на давателот за обврската и задолжтелноста и
за правните последици од непримената и да го задолжи
во рокот 60 дена да го достави барањето и поднесоците.
(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со
укажувањето од ставот (1) на овој член, Регулаторната
комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на рокот од ставот (1) на овој член, да донесе решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно
со членот 15 од овој закон, за донесување на решение
за утврдување на регулаторна тарифа.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член соодветно
се применува членот 15 од овој закон.
Член 22
(1) Во случај кога Регулаторната комисија врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот на водната услуга не го прменува решението за утврдување
на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа за водни услуги е должна, веднаш односно не подолго од 15 дена од денот на сознавањето, да
му укаже на давателот за обврската и задолжителноста
и за правните последици од непримената.
(2) Во случај кога давателот на водната услуга не
постапи согласно со укажувањето од ставот (1) на овој
член, односно не ги применува решенијата од ставот
(1) на овој член повеќе од три месеци од денот на доставувањето на укажувањето од ставот (1) на овој член,
Регулаторната Комисија е должна до Министерството
да достави предлог за постапка за привремена принудна управа, согласно со Законот за водите.
(3) Во случај кога давателот на водната услугата ги
применува решенијата за утврдување на тарифа за
води, односно решение за регулаторна тарифа, но притоа врши битна повреда на условите врз основа на кои
е направена оценката за утврдување на тарифите за
водни услуги и со тоа врши битна и континуирана повреда на условите утврдени во решенијата, Регулаторната Комисија е должна до Министерството да достави
предлог за постапка за привремена принудна управа
согласно со Законот за водите.
(4) Во случаите од ставовите (2) и (3) Министерството е должно, во рок од 30 дена од денот на доставениот предлог за принудна управа од Регулаторната комисија, да започне постапка за воспоставување на принудна управа.
Член 23
(1) Во случај кога давателот на водни услуги не го
уплаќа надоместокот согласно со членот 8 став (2) од
овој закон, Регулаторната комисија има право да му
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укаже на давателот за обврската и за правните последици и да го задолжи во определен рок, кој не може да
биде подолг од 90 дена да го изврши плаќањето.
(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со
укажувањето од ставот (1) на овој член, Регулаторната
комисија е должна да покрене постапка за присилна
наплата на надоместокот од членот 8 став (2) од овој
закон, согласно со прописите за извршување.
Право на Регулаторната комисија
да врши увид
Член 24
(1) Регулаторната комисија има право во секое
време, со најава или без најава, да врши увид кај давателот на водната услуга со цел да утврди дали:
- давателот има поднесено барање за утврдување на
тарифа за водна услуга (член 11),
- податоците на давателот во Планот за прилагодување и податоците и извештаите од бизнис планот се
точни и веродостојни и согласни со сметководствена и
друга документација на давателот на водната услуга,
(член 11 став (10)),
- давателот применува цена за водна услуга во која
е вклучена одобрената тарифа за водна услуга (член 6),
- одлуката на давателот од членот 13 став (13) од
овој закон е донесена во рок 15 дена од денот на прием
на решението за утврдување на тарифи за водни услуги
и дали одлуката е доставена до градоначалникот на општината, општината во град Скопје, односно на градот
Скопје заради давање согласност на одлуката,
- давателот ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водна услуга (член 14 став (4)),
- давателот ги исполнува целите поврзани со клучните индикатори за успешност во врска со обезбедувањето на водната услуга (член 14 став (4)),
- давателот ги ставил на располагање сите податоци
и информации кои се потребни за подготовка на План
за прилагодување (член 15 став (3)),
- давателот ги усогласил своите одлуки со одлуките
донесени од страна на Регулаторната комисија (член 15
став (12)),
- давателот ја започнал примената на одобрената тарифа за водна услуга (член 14),
- одлуката на давателот од членот 13 став (11) и
согласноста од членот 13 став (12) од овој закон е во
согласност решението за утврдување на тарифи за водна услуга донесени од страна на Регулаторната комисија и
- градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје ја доставил одлуката од
членот 13 став (12) од овој закон до Советот на општината за добивање согласност.
(2) При вршење на увидот, давателот е должен на
Регулаторната комисија да и обезбеди пристап во сопствените просториии, да им ја достави на увид целокупната документација потребна за вршење на увидот
од ставот (1) на овој член.
(3) За извршениот увид, Регулаторната комисија
составува записник кој го доставува до Државниот
инспекторат за животна средина, како и до давателот.
(4) Врз основа на записникот од ставот (3) на овој
член, Регулаторната комисија има право да покрене барање за покренување на прекршочна постапка пред
надлежен суд.
Надлежност за вршење инспекциски надзор
Член 25
Инспекциски надзор над давателите на водни услуги во примената на овој закон врши Државниот
инспекторат за животна средина преку водостопанските инспектори.
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Делокруг на водостопанскиот инспектор
Член 26
(1) Во вршењето инспекциски надзор од својот делокруг, водостопанскиот инспектор има право:
- да изврши контрола и утврди дали давателот на
водната услуга наплаќа од корисникот на водната услуга тарифа за водна услуга и дали висина на тарифата е
пресметана согласно со решението за утврдување на
тарифата за водна услуга, односно решение за регулаторна тарифа (член 6) и
- да изврши контрола и утврди дали давателот на
водни услуги подготвил и доставил барање и поднесоци за утврдување на тарифа за водна услуга (член 13).
(2) При вршењето на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор со решение:
1) ќе нареди отстранување на недостатоците што ќе
ги утврди при вршењето на надзорот и ќе определи рок
за нивно отстранување кој не може да биде пократок
од 30 ниту подолг од 90 дена;
2) да ги запре привремено или трајно сите дејства
спротивни на одредбите од овој закон или на прописите донесени врз основа на овој закон, како и да нареди
враќање во поранешната состојба;
3) да ги известува министерството и Регулаторната
комисија за утврдените неправилности и да бара нивна
интервенција;
4) ќе забрани продолжување на активностите и дејностите спротивни на одредбите од овој закон и каде
што е потребно отстранување на истите и
5) ќе нареди преземање на мерки и активности со
цел за отстранување на констатираните недостатоци.
(3) Против решението од ставот (2) на овој член, незадоволната страна има право да поднесе жалба до
Државна комисијата за одлучување во втор степен од
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага
извршувањето на решението.
(5) Покрај одредбите од овој закон, при вршењето
на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор,
соодветно ги применува одредбите од Законот за животната средина, Законот за водите и Законот за
инспекцискиот надзор.
(6) Државниот водостопански инспектор има право
да поднесе барање за покренување на прекршочна постапка до надлежниот суд.
VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 27
Прекршочни санкции за правнте лица
даватели на водни услуги
(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:
- нема доставено барање за утврдување на тарифи
за водни услуги до Регулаторната комисија согласно со
членот 11 од овој закон,
- одлуката од членот 13 став (11) од овој закон не е
донесена во рок 15 дена од денот на прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги,
- одлуката од членот 13 став (11) од овој закон не е
доставена во рок од осум дена од денот на донесувањето до градоначалникот на општината, општината во
град Скопје, односно на градот Скопје заради давање
согласност на одлуката,
- не е донесена одлука за утврдување на тарифата за
водна услуга (член 13 став (13),
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- примената на регулаторната тарифа за водни услуги не започнала да се применува во рок од 45 дена
(член 14 став (2), член 15 став (10)) од овој закон,
- не ги усогласил одлуките со решенијата донесени
од страна на Регулаторната комисија (член 14 став (3))
и
- не ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на План за
прилагодување (член 15 став (3)).
(2) Глоба во износ од 15.000 ера во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:
- податоците во Планот за прилагодување и податоците и извешаите од бизнис планот не се точни и веродостојни и не се во согласност со сметководствената и
другата документација на давателот на водната услуга
(член 11 став 10),
- не ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги, (член 14 став (4)) и
- не и обезбедил пристап во сопствените простории
за вршење на увид на Регулаторната комисија и не ја
достави на увид целокупната документација потребна
за вршење на увидот (член 24 став (2)).
(3) Глоба во износ од 25.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:
- наплаќа цена за водна услуга во која тарифата за
водна услуга не одобрена од страна на Регулаторната
комисија (член 6 став 2) и
- не започнал со примена на одобрената тарифа за
водна услуга во период подолг од шест месеци од денот кога требал да започне со примена на одобрената
тарифа за водна услуга (член 14 став (2), член 15 став
(10)).
(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
давателот на водната услуга ќе му се изрече на одговорното лице кај давателот за дејствијата од ставот (1),
(2) и (3) на овој член.
(5) Прекршочна постапка води и прекршочна
сакнција за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој
член изрекува надлежниот суд.
Постапка за спогодување
Член 28
(1) За прекршоците утврдени во членот 27 од овој
закон, надлежниот инспектор може на сторителот на
прекршокот да му предложи постапка за спогодување
пред да поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка.
(2) Во случаите кога е постигната согласност за
спогодувањето, глобата на сторителот може да биде
намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот, а во исклучително
олеснителни околности глобата може да биде изречена
во висина од една третина од пропишаната глоба.
(3) Постапките за порамнување и спогодување се
водат согласно со одредбите од Законот за животната
средина.
(4) Надлежниот инспектор е долежн да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за
исходот на покренатите постапки.
(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се
собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци
име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се
чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.
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Член 29
Одмерувањето на висината на глобата за давателот
на водна услуга се врши согласно со Законот за прекршоци.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Прописи за извршување на овој закон
Член 30
(1) Методологија за утврдување на тарифите за
водната услуга од членот 5 став 6 од овој закон ќе се
донесе најдоцна до 30 септември 2016 година.
(2) Упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифи за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена од членот 12 став (3) од овој закон,
ќе се донесе најдоцна до 30 октомври 2016 година.
(3) Другите поблиски прописи за извршување од
овој закон ќе се донесат најдоцна до 30 октомври 2016
година.
(4) До денот на започувањето на примена на прописот од ставот (1) на овој член ќе се применува постојната Методологија.
Постапката за утврдување на тарифи и Тарифните
планови
Член 31
(1) Постапката за утврдување на тарифи за водна
услуга согласно со членот 13 од овој закон ќе започне
да се применува од 1 ноември 2016 година.
(2) Регулаторната комисија најдоцна до 30 септември 2016 година ќе утврди временска рамка за поднесување на барања за утврдување на тарифа за водна услуга од членот 13 од овој закон согласно со големината
на давателот на водните услуги.
(3) Сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат
водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители, како и кои обезбедуваат сурова вода за
водоснабдителни системи се должни да започнат со
примена на тарифи за водни услуги согласно со овој
закон најдоцна до 1 јануари 2018 година.
(4) Со исклчок на давателите од ставот (3) на овој
член, сите останати даватели на водни услуги се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги
согласно со овој закон најдоцна до 1 јануари 2019 година.
Престанок на други прописи
Член 32
Со денот на започнувањето на примената на Методологија за определување на тарифите за давање на
водна услуга од членот 5 став (6) од овој закон овој закон престанува да важи членот 6 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни
води („Службен весник на Република Македонија” број
68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13 и
10/15).
Влегување во сила и примена
Член 33
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе
се применува од 1 септември 2016 година.
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L I GJ
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË
SHËRBIMEVE UJORE
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Lënda e rregullimit
Neni 1
Me këtë ligj rregullohen qëllimet e politikës për
shërbimet ujore për furnizim me ujë të papërpunuar të
dedikuar për furnizim me ujë të popullsisë, furnizim me
ujë, grumbullim, shkarkim dhe pastrim të ujërave të zeza
(në tekstin e mëtejshëm: shërbime ujore), themelim të
sistemit funksional për caktimin e çmimeve të shërbimeve
ujore, mënyrën, kushtet dhe procedurën për caktimin e
çmimeve që arkëtohen për shërbimet ujore, strukturën e
tarifave për shërbimet ujore, si dhe kompetencat e
Komisionit Rregullator për Energjetikë në lidhje me
caktimin e tarifave të shërbimeve ujore.
Qëllimet e ligjit
Neni 2
(1) Qëllimi i përgjithshëm i këtij ligji është të sigurohet
vendosja e sistemit financiar të vetëqëndrueshëm të
shërbimeve ujore, që siguron standard të lartë të
shërbimeve të dhëna me çmim të arritshëm në pajtim me
qëllimet e Strategjisë nacionale për ujëra të Republikës së
Maqedonisë dhe planet për menaxhim me rajonin e pellgut
lumor.
(2) Qëllimet e veçanta të këtij ligji janë:
- të sigurohet që çmimi i përgjithshëm i shërbimeve
ujore për ekonominë familjare mesatare të jetë i arritshëm
duke i pasur parasysh të ardhurat e përgjithshme të
ekonomive familjare në rajonin në të cilin sigurohet
shërbimi ujor,
- të sigurohet shfrytëzimi i qëndrueshëm i
infrastrukturës për kryerjen e shërbimeve ujore, me
qëllimin e fundit arritje e kthimit të plotë të shpenzimeve,
- të përmiresohet cilësia e shërbimeve ujore me qëllim
të sigurohet dhënia e papenguar e shërbimeve në pajtim me
praktikat më të mira të arritshme,
- të sigurohet zbatimi gradual, e si qëllim i fundit
zbatimi i plotë të parimit të ndotësi paguan, shfrytezuesi
paguan dhe parimit të shpenzimeve të resursit në pajtim me
Ligjin për ujëra dhe
- të përmiresohet efikasiteti i shërbimeve ujore, përmes
sigurimit të shërbimeve ujore më të mira për nga cilësia me
më pak shpenzime.
Përkufizimet
Neni 3
Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë
kuptimin si vijon:
1."1. b.e. (banor ekuivalent)" është ngarkesë
bioshpërbërëse organike e ujërave të zeza që ka kërkesë
biokimike pesëditore të oksigjenit (KBO5) prej 60 gr
oksigjen në ditë;
2."Pragu i qasjes" është kufiri i sipërm i shprehur në
përqindje të qasjes financiare të shërbimeve ujore të
llogaritur në nivel të Republikës së Maqedonisë në të cilën
çmimi i shërbimit ujor nuk e tejkalon përqindjen e caktuar
të të ardhurave të përgjithshme të ekonomisë familjare në
rajonin në të cilin sigurohet shërbimi ujor;
3."Shërbimet ndihmëse" janë aktivitete për mbështetjen
e drejtpërdrejtë të shërbimeve themelore dhe përfshijnë
lidhjen me sistemin për furnizim me ujë apo sistemin e
kanalizimit, mirëmbajtjen e ujëmatësve, zbrazjen e gjirizit
dhe aktivitete të ngjashme;
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4."Furnizimi me ujë të papërpunuar të dedikuar për
furnizimin me ujë të popullsisë" është përfshirja, nxjerrja,
kaptazhi, depozitimi, mbrojtja e burimit, trajtimi dhe
shpërndarja e ujërave sipërfaqësore apo ujërave
nëntokësore, me apo pa përpunim dhe shpërndarja e tij deri
te sistemi për furnizim me ujë që siguron furnizimin me ujë
të popullsisë;
5."Llogaritja për mirëmbajtjen kapitale" është përqindja
apo pjesa e përqindjes së amortizimit që përcaktohet si i
pranueshëm për qëllimet e përcaktimit të tarifës së shërbimit
ujor për secilin dhënës të veçantë të shërbimit ujor;
6."Konsumi i përbashkët" është shfrytëzimi i
shërbimeve ujore që kryhen në objektin që është në pronësi
të përbashkët, (objekte banesore, objekte afariste banesore
dhe objekte afariste), me ç'rast shfrytëzimi i shërbimit ujor
nuk konsiderohet si shfrytëzimi i shërbimit ujor nga
ekonomia familjare individuale;
7."Amortizimi" është zvogëlimi i rregullt vjetor i vlerës
së vlerësuar të mjetit në pajtim me shkallët dhe procedurat
e përcaktuara me ligj;
8."Furnizimi me ujë të pijshëm apo furnizimi me ujë"
është përfshirja, nxjerrja, kaptazhi, depozitimi, trajtimi
dhe/apo shpërndarja e ujërave sipërfaqësorë apo
nëntokësorë, dhe/apo mbrojtja e burimit, përpunimi dhe
shpërndarja e ujit përmes sistemit të furnizimit me ujë deri
te ujëmatësi kryesor i shfrytëzuesit të shërbimit ujor;
9."Konsumi i ekonomisë familjare individuale" është
shfrytëzimi i shërbimeve ujore nga ekonomia familjare
individuale në të cilën nuk është përfshirë shpenzimi i
përbashkët i ekonomive familjare, në rast kur ekonomia
familjare gjendet në objekt në të cilin ekzistojnë më tepër
pronarë apo është në zotërim të më tepër personave, si për
shembull, ndërtesë banesore apo ndërtesë banesore afariste;
10."Shërbimet për mbështetjen apo shërbimet e regjisë"
janë shërbime që nuk janë të lidhura drejtpërdrejtë me
shërbimet themelore, por kontribuojnë në realizimin e
shërbimeve ujore (shërbimet e kontabilitetit, shërbimet
administrative, marrëdhëniet me shfrytëzuesit, shërbimet
juridike, resurset njerëzore dhe ngjashëm), shpenzimet e të
cilëve proporcionalisht me kontributin në realizimin e
shërbimeve ujore hyjnë në caktimin e tarifës së shërbimit
ujor;
11."Shërbimet tjera" janë shërbime që realizohen nga
dhënësi i shërbimeve ujore, e të cilat nuk lidhen në çfarëdo
mënyre me sigurimin e shërbimeve ujore (pastrimi i
rrugëve, mirëmbajtja e parqeve dhe shërbime tjera të
ngjashme), për ç‟arsye nuk hyjnë në caktimin e tarifës së
shërbimit ujor;
12."Norma e konsimit personal të ujit" është sasia e ujit
të shpenzuar prej një personi të llogaritur për një periudhë
të caktuar kohore në bazë të sasisë së përgjithshme të ujit të
shpenzuar nga ekonomitë familjare individuale në zonën
për të cilën sigurohet shërbimi ujor për periudhën e njëjtë
kohore të pjesëtuar me numrin e përgjithshëm të banorëve
në atë rajon;
13."Çmimi i shërbimit ujor" është kompensimi i
përgjithshëm që kërkohet nga dhënësi i shërbimit ujor për
pagesë nga shfrytëzuesit e fundit të shërbimit ujor dhe e
përfshinë pagesën që del nga tarifa për shërbimin ujor të
dhënësit të shërbimit ujor, kompensimet lidhur me
shfrytëzimin e ujërave të përcaktuara me Ligjin për ujëra
apo me ligj tjetër, si dhe tatimet e përcaktuara me ligj;
14."Shfrytëzuesi i fundit i shërbimit ujor" është personi
juridik apo fizik që mund të paraqitet si konsumator
institucional, konsumator komercial dhe industrial apo
ekonomi familjare individuale, si dhe ndërmarrjet
komunale publike të përfshira në sistemet rajonale për
furnizim me ujë që menaxhohen nga ushtruesi i
veprimtarive për ekonomi ujore;
15."Ekonomia familjare individuale" është person fizik
që shfrytëzon shërbim ujor për nevoja personale apo për
nevoja të ekonomisë së tij familjare;
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16."Konsumatori komercial dhe industrial" është secili
person juridik që në mënyrë të mëvetësishme përherë në
formë të profesionit ushtron veprimtari tregtare dhe
veprimtari tjetër për shkak të realizimit të fitimit me
prodhim, tregti dhe dhënie të shërbimeve në treg, që është
regjistruar për ushtrim të veprimtarisë tregtare dhe
veprimtarisë tjetër, i cili është i përfshirë në sistemin për
shfrytëzim të shërbimit ujor;
17."Konsumatori institucional" është personi juridik,
organ i pushtetit shtetëror dhe pushtetit lokal dhe organeve
tjera shtetërore të themeluara në pajtim me Kushtetutën
dhe/apo me ligjin dhe institucionet që ushtrojnë veprimtari
nga sfera e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës,
mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijës, sportit, si dhe
në veprimtaritë tjera me interes publik të përcaktuar me
ligj, kurse të organizuara si agjenci, fonde, institucione
publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Qeveria
e Republikës së Maqedonisë apo nga komunat, nga Qyteti i
Shkupit, si dhe nga komunat në Qytetin e Shkupit që është
bashkëngjitur për shfrytëzimin e shërbimit ujor;
18."Tarifa rregullatore" është tarifa e detyrueshme për
zbatimin për shërbimet ujore të caktuar në vlerën fikse në
pajtim me nenin 13 paragrafi (23), nenin 15 dhe nenin 16
të këtij ligji nga Komisioni Rregullator për Energjetikë që
dhënësi i shërbimeve ujore doemos duhet ta zbatojë;
19."Plani për përshtatjen e tarifave" është plani i
përgatitur në pajtim me Metodologjinë për përcaktimin e
tarifave për shërbimet ujore që shërben si bazë për
përcaktimin e tarifave për shërbime ujore për dhënësin e
veçantë të shërbimit ujor;
20."Tarifa për shërbimin ujor" është vlera në para e
shërbimit, e cila si pjesë e çmimit për shërbimet e dhëna
ujore, e kërkon dhënësin e shërbimeve ujore nga
shfrytëzuesit e fundit, që i përfshinë shërbimet ujore dhe
shërbimet për mbështetje, kurse i përjashton shërbimet
ndihmëse, shërbimet tjera, kompensimet dhe tatimet, e cila
është e formuar në pajtim me Metodologjinë për caktimin e
çmimit të shërbimit ujor dhe e lejuar nga Komisioni
Rregullator për Energjetikë;
21."Komisioni Rregullator për Energjetikë" është
person juridik i themeluar në pajtim me Ligjin për
energjetikë;
22."Shkarkimi i ujërave të zeza urbane" është
grumbullimi i ujërave të zeza nga objektet banesore,
objektet afariste, objektet banesore afariste dhe objektet
tjera që ekzistojnë në rajonin në të cilin sigurohet shërbimi
ujor, nga lidhja në rrjetin e oborit, shkarkimi në sistemin
primar dhe sekondar të kanalizimit rrugor dhe/apo në
stacionin e pastrimit për ujërat e zeza dhe/apo lëshimi në
recipient;
23."Dhënësi i shërbimit ujor" është person juridik që
është themeluar apo caktuar nga organi i pushtetit shtetëror
apo lokal që të sigurojë një apo më tepër shërbime ujore në
zonën e një apo më tepër komunave, komunave në Qytetin
e Shkupit apo në Qytetin e Shkupit;
24."Shërbimet ujore" apo "shërbimet themelore" janë
shërbimet që i siguron Dhënësi i shërbmeve ujore si
shërbime themelore për shfryzuesit e tij të fundit që
përfshijnë: furnizimin me ujë të papërpunuar dhe/apo ujë
të pijshëm dhe grumbullimin dhe shkarkimin e ujërave të
zeza urbane, dhe/apo pastrimin e ujërave të zeza;
25."Struktura e tarifës për shërbimin ujor" është modeli
për llogaritjen që përmban kombinimin e një apo më tepër
elementeve që shfrytëzohen për përcaktimin e mënyrës dhe
lartësisë së llogaritjes së të ardhurave që arkëtohen përmes
tarifës për shërbimin ujor nga shfrytëzuesi i fundit i
shërbimit ujor;
26. "Pastrimi i ujërave të zeza" është trajtimi i ujërave
të zeza urbane me proceset fizike dhe biologjike, dhe/apo
proceset kimike me qëllim të zvogëlohet ndotja e ujërave të
zeza dhe në këtë mënyrë bëhet lëshimi në mjedisin jetësor
dhe
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27."Rajoni në të cilin sigurohet shërbimi ujor" është
rajoni i një komune, pjesë e saj apo rajoni i dy apo më
tepër komunave, përkatësisht Qytetit të Shkupit, në të cilin
dhënësi i shërbimit ujor siguron shërbime ujore për
shfrytëzuesin e fundit.
Parime
Neni 4
Zbatimi i këtij ligji bazohet në parimet si vijon:
1.parimi shfrytëzuesi paguan, do të thotë se
shfrytëzuesi i shërbimeve ujore do t'i kompensojë
shpenzimet për shërbimin e siguruar ujor dhe se vlerësimi
për shërbimin e marrë ujor do të rritet me rritjen e sasisë së
ujit të shfrytëzuar;
2.parimi ndotësi paguan, do të thotë se krijuesi i
ujërave të zeza do t'i kompensojë shpenzimet për shërbimet
e siguruara ujore për shkarkimin dhe pastrimin e ujërave të
zeza, si dhe për ndotjen që e shkakton me lëshimin e
ujërave të zeza;
3.parimi i mbulimit të shpenzimeve, do të thotë se
çmimi për shërbimet ujore duhet të mundësojë për
dhënësin e shërbimit ujor, shërbimin ta japë në mënyrë të
qëndrueshme financiare dhe aftagjate;
4.parimi i barazisë, do të thotë se çmimi për shërbimet
ujore, gradualisht, do të harmonizohet në aspekt të zbatimit
të tarifave dhe cilësisë së shërbimit ujor, pa dallim të
kategorisë së shfrytëzuesit të fundit të shërbimit ujor dhe
5.parimi i efikasitetit, do të thotë se dhënësi i
shërbimeve ujore do të sigurojë shërbime ujore me cilësi të
lartë me më pak shpenzime për shfrytëzuesin e fundit të
shërbimit ujor.
II. TARIFA PËR SHËRBIMIN UJOR
Metodologjia për caktimin e tarifave për shërbimin
ujor
Neni 5
(1) Për kryerjen e shërbimit ujor, dhënësi i shërbimit
ujor ka të drejtë të arkëtimit të çmimit për shërbimin e
siguruar ujor nga shfrytëzuesi i fundit i shërbimit ujor.
(2) Lartësia e çmimit të shërbimit ujor varet nga lartësia
e tarifës së shërbimit ujor, lartësia e kompensimeve lidhur
me shfrytëzimin e ujërave të përcaktuar me Ligjin për ujëra
apo me ligj tjetër, si dhe tatimet e përcaktuara me ligj.
(3) Lartësia e tarifës së shërbimit ujor varet nga
shpenzimet që i ka bërë dhënësi i shërbimit ujor që ta
sigurojë shërbimin ujor, duke i përfshirë shpenzimet për
shërbimet për mbështetje, e cila llogaritet në pajtim me
Metodologjinë për përcaktimin e tarifës së shërbmit ujor.
(4) Në llogaritjen e tarifës për shërbimin ujor
përfshihen shpenzimet e bëra për shërbimin ujor dhe
shërbimeve për mbështetje që bazohen para se gjithash në:
-shpenzimet operative dhe shpenzimet për mirëmbajtje,
-shpenzimet për investimet kapitale dhe
-kompensimet, tatimet dhe taksat tjera të përcaktuara
me ligj.
(5) Llojet e shpenzimeve që përfshihen në tarifën për
shërbimin ujor nga paragrafi (4) i këtij neni përcaktohen në
Planin për përshtatjen e tarifave.
(6) Llojet dhe mënyra për llogaritjen e tarifave për
shërbimin ujor, struktura e tarifave për secilin shërbim ujor
veçmas, llojet e shpenzimeve që merren parasysh për
llogaritjen e tarifës për shërbimin ujor dhe të ardhurat e
nevojshme për mbulimin e këtyre shpenzimeve, si dhe
karakteristikat e tyre dhe mënyrën e të paraqiturit të tyre,
caktohen me Metodologjinë për përcaktimin e tarifave për
shërbimin ujor që e miraton Komisioni Rregullator për
Energjetikë (në tekstin e mëtejshëm:
Komisioni
Rregullator).
(7) Në Metodologjinë për përcaktimin e tarifave për
shërbimin ujor nga paragrafi (6) i këtij neni (në tekstin e
mëtejshëm: Metodologjia për tarifa) rregullohet edhe
mënyra e llogaritjes dhe struktura e çmimit të shërbimeve
ujore që do të arkëtohet nga shfrytëzuesi i fundit.
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(8) Në Metodologjinë për tarifa përcaktohet edhe
përmbajtja, forma dhe mënyra e përgatitjes së Planit për
përshtatjen e tarifave për shërbimet ujore, si dhe Tarifa
Rregullatore për shërbimin ujor, dhe të dhënat dhe raportet
e detyrueshme që duhet të jenë të arritshme nga Biznes
plani i dhënësit të shërbimit ujor.
(9) Në Metodologjinë për tarifat përcaktohet edhe lista
e indikatorëve kryesorë për suksesin, lista e qëllimeve që
duhet ta plotësojë dhënësi i shërbimit ujor në lidhje me
sigurimin e shërbimit ujor, lista e determinantëve në lidhje
me sigurimin e shërbimit ujor, si dhe mënyra, procedura,
forma dhe përmbajtja e formularëve të raporteve për
njoftimin e Komisionit Rregullator nga dhënësit e
shërbimeve për plotësimin e atyre qëllimeve dhe
determinantëve të vendosura në lidhje me sigurimin e
shërbimit ujor.
(10) Në Metodologjinë rregullohen edhe çështje tjera
që janë me rëndësi për arritjen e qëllimeve nga neni 2 i
këtij ligji, e që janë të lidhura me zbatimin e tarifave dhe
çmimeve për shërbimet e ujit dhe punën e dhënësve të
shërbimeve të ujit.
Arkëtimi i tarifave për dhënien e shërbimit ujor
Neni 6
(1) Dhënësi i shërbimit ujor (në tekstin e mëtejshëm:
dhënësi) ka për detyrë të arkëtojë nga shfrytëzuesi i fundit i
shërbimit ujor çmimin për shërbimin ujor sipas tarifës për
shërbimin ujor lartësia e së cilës është llogaritur në pajtim
me Metodologjinë për tarifa dhe e cila është lejuar nga
Komisioni Rregullator dhe është përcaktuar në
aktvendimin për përcaktimin e tarifave për shërbimet ujore
apo aktvendimin për tarifën rregullatore.
(2) Dhënësi nuk guxon të arkëtojë çmim për shërbimin
ujor nga shfrytëzuesi i fundit në të cilën tarifa për
shërbimin ujor nuk është lejuar nga Komisioni Rregullator
dhe e përcaktuar në aktvendimin për përcaktimin e tarifave
për shërbimet ujore përkatësisht aktvendimin për tarifën
rregullatore.
(3) Dhënësi llogarinë për arkëtim të çmimit për
shërbimin ujor nga shfrytëzuesi i fundit i cili është person
juridik e dërgon vetëm në formë elektronike në adresën e
tij elektronike, kurse vetëm me kërkesë të shfrytëzuesit të
fundit i cili është person fizik llogarinë mund ta dërgojë në
adresën e tij elektronike.
III. KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË
Komisioni Rregullator për Energjetikë
Neni 7
Procedurën për përcaktimin e tarifave të shërbimeve
ujore e kryen Komisioni Rregullator për Energjetikë i
Republikës së Maqedonisë.
Neni 8
(1) Puna e Komisionit Rregullator për përcaktimin e
tarifave për shërbimet ujore do të financohet nga arkëtimi i:
1. kompensimit të veçantë vjetor të cilin e paguajnë
dhënësit të përcaktuar si përqindje e përfshirjes nga të
ardhurat vjetore të dhënësve të realizuara nga dhënia e
shërbimeve të ujit dhe
2. kompensimeve nga procedura për përcaktimin e
tarifave për shërbimet ujore përkatësisht tarifën
rregullatore për shërbimet ujore.
(2) Përqindjen e përfshirjes nga të ardhurat vjetore të
dhënësve nga paragrafi (1) pika 1 të këtij neni e përcakton
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me vendim, me ç'rast
përqindja nuk mund të jetë më e lartë se 0,1%.
(3) Dhënësi ka për detyrë ta pagujë kompensimin nga
paragrafi (2) i këtij neni në llogari të Komisionit
Rregullator në dy pjesë të barabarta edhe atë pjesa e parë
më së voni deri më 30 prill në vitin rrjedhës në bazë të të
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ardhurave të realizuara në gjashtëmujorin e fundit të vitit
paraprak, kurse pjesa e dytë më së voni deri më 30 shtator
në vitin rrjedhës në bazë të të ardhurave të realizuara në
gjashtëmujorin e parë të vitit rrjedhës.
(4) Kompensimi nga procedura për përcaktimin e
tarifave për shërbimet ujore caktohet për secilin dhënës
veçmas, në bazë të llojit të shërbimeve për të cilat kërkohet
caktimi i tarifës për shërbimin ujor përkatësisht për të cilat
caktohet tarifa rregullatore për shërbimin ujor, dhe i cili
nuk mund të jetë më pak se 5.000 denarë as më tepër se
50.000 denarë, përkatësisht më pak se 60.000 denarë, as
më tepër se 300.000 denarë në rastet nga neni 15 të këtij
ligji kur caktohet tarifa rregullatore për shërbimin ujor.
(5) Komisioni Rregullator me vendim e përcakton
lartësinë e kompensimit nga procedura për përcaktimin e
tarifave për shërbimet ujore përkatësisht tarifën
rregullatore për shërbimin ujor.
Kompetenca e Komisionit Rregullator
Neni 9
(1) Për shkak të zbatimit efikas të obligimeve të tij të
përcaktuara në këtë ligj, Komisioni Rregullator i ka
kompetencat dhe përgjegjësitë në vijim:
1) cakton tarifa për shërbimet ujore dhe e ndjek
zbatimin e tyre;
2) përcakton dhe zbaton procedurë për lejimin e
tarifave për shërbimet ujore;
3) përcakton dhe zbaton procedurë për përcaktimin e
tarifës rregullatore dhe e ndjek zbatimin e saj;
4) e ndjek mënyrën e llogaritjes dhe zbatimit të
çmimeve për shërbimet ujore;
5) e ndjek harmonizimin e zbatimit të tarifave për
shërbimet ujore;
6) e ndjek harmonizimin e zbatimit të tarifave për
shërbimet ujore me zbatimin e planit të biznesit të dhënësit;
7) siguron konsultime me dhënësit e shërbimeve ujore
dhe shoqatat e tyre, me shoqatat e shfrytëzuesve të fundit
dhe me organet e administratës shtetërore që kanë
kompetenca në menaxhimin me ujërat, punët komunale
dhe ekonominë ujore;
8) e vlerëson Planin për përshtatjen e tarifave dhe
planeve të biznesit në aspekt të harmonizimit të tyre me
dispozitat e këtij ligji dhe ligjit të veçantë;
9) përcakton indikatorë kryesorë për suksesin, qëllimet
që duhet t'i përmbush dhënësi i shërbimit ujor në lidhje me
sigurimin e shërbimit ujor, determinantët për indikatorët
kryesorë të suksesit të dhënësve të shërbimeve ujore;
10) kryen këqyrje në punën e dhënësit të shërbimeve
ujore për shkak të zbatimit të këtij ligji;
11) kryen mbikëqyrje dhe ndjekje të zbatimit të
kërkesave dhe akteve ligjore që i ka miratuar;
12) jep drejtime në zbatimin e tarifave për shërbimet
ujore dhe tarifën rregullatore për shërbimet ujore dhe në
mënyrë përkatëse në zbatimin e planit të biznesit të
dhënësit;
13) propozon aktivitete për përmirësimin e efikasitetit
në sferën e shërbimeve ujore, ndërtimin e kapaciteteve në
sferën e sigurimit të shërbimeve ujore, për menaxhimin
financiar dhe planifikimin e biznesit;
14) jep rekomandim për pragun e qasjes së çmimeve të
shërbimeve ujore dhe
15) kompetenca tjera dhe përgjegjësi të caktuara me
këtë ligj.
IV. PROCEDURA PËR CAKTIMIN E TARIFAVE TË
SHËRBIMEVE UJORE
Korniza për përcaktimin e tarifave
Neni 10
(1) Tarifat për shërbimet ujore përcaktohen nga ana e
Komisionit Rregullator për çdo dhënës të caktuar të
shërbimit ujor në bazë të Planit të dorëzuar për përshtatjen
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e tarifave për shërbime ujore ose me Tarifën rregullatore
për shërbime ujore në pajtim me kushtet dhe procedurat e
përcaktuara me këtë ligj.
(2) Gjatë përcaktimit të tarifave për shërbime ujore ose
Tarifat rregullatore për shërbime ujore, Komisioni
Rregullator do të marrë parasysh pragun e qasjes së
ekonomive familjare në rajonin në të cilin dhënësi e
siguron shërbimin ujor.
(3) Komisioni rregullator, së paku njëherë në çdo tre
vjet, në periudhën e realizimit të investimeve intensive në
infrastrukturën për dhënien e shërbimit ujor, do të miratojë
rekomandim për pragun e qasjes të nivelit të të hyrave për
ekonomi familjare në Republikën e Maqedonisë, e në çdo
shtatë vitesh në periudhën kur ekzistojnë investime më të
vogla, ndërsa ekzistojnë më shumë objekte infrastrukturore
operative për dhënien e shërbimit ujor.
Përcaktimi i tarifës së shërbimit ujor
Neni 11
(1) Dhënësi, me qëllim përcaktimin e tarifës së
shërbimit ujor që ua jep shfrytëzuesve të fundit, ndërsa për
arritjen e qëllimeve nga neni 2 i këtij ligji, është i detyruar
që të përgatisë kërkesë për përcaktimin e tarifës për
shërbimin ujor me propozim-tarifa dhe të njëjtën t'ia
dorëzojë Komisionit Rregullator.
(2) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, dhënësi
dorëzon edhe:
- Draft-plan për përshtatjen e tarifave për shërbime
ujore dhe
- të dhënat dhe raportet nga Plani i biznesit të cilat janë
të detyrueshme për përcaktimin e tarifave për shërbime
ujore.
(3) Kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni dhe
dokumentacionin nga paragrafi (2) i këtij neni është i
detyruar që t'i dorëzojë te Komisioni Rregullator më së
voni në afat prej 9 muajsh para skadimit të vlefshmërisë së
aktvendimit për përcaktimin e tarifës për shërbimin ujor
përkatësisht aktvendimit për përcaktimin e tarifës
rregullatore për shërbimin ujor.
(4) Përgatitja e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni
dhe e draft-Planit nga paragrafi (2) i këtij neni, si dhe
dorëzimi i të dhënave nga paragrafi (2) alineja 2 bëhet në
pajtim me Metodologjinë për tarifa.
(5) Draft-plani për përshtatjen e tarifave për shërbime
ujore nga paragrafi (2) i këtij neni (në tekstin e
mëtutjeshëm: Plani për përshtatjen) përgatitet për periudhë
nga tre vjet deri në gjashtë vjet.
(6) Të dhënat dhe raportet e detyrueshme nga Plani i
biznesit nga paragrafi (2) alineja 2 e këtij neni duhet t'i
referohen periudhës për të cilën është përgatitur Draf-plani
për përshtatje.
(7) Dorëzimi i Kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni
bashkë me Draft-planin për përshtatje dhe të dhënat tjera
bëhet në formë me shkrim dhe në formë elektronike.
(8) Për shkak të përgatitjes së Draft-planit për
përshtatje, dhënësi është i detyruar që të bëjë vlerësim real
të infrastrukturës ekzistuese të cilën e shfrytëzon për
dhënie të shërbimeve ujore, dhe të dhënat nga vlerësimi
detyrimisht t'i paraqesë si bazë për përllogaritjen e
shpenzimeve për mbajtje kapitale edhe për investimet e
ardhshme.
(9) Dhënësi është i detyruar që, me Draft-planin për
përshtatje, të paraqesë të dhëna për indikatorët kryesorë për
suksesin me propozim qëllime/targete të cilat planifikon t'i
përmbushë dhënësi, e në lidhje me sigurimin e shërbimit
ujor me realizimin e Planit për përshtatje dhe me planin e
biznesit.
(10) Dhënësi është i detyruar që, për përgatitjen e
kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe parashtresat me
kërkesën të shfrytëzojë të dhëna të sakta dhe të besueshme
të cilat janë në pajtim me dokumentacionin e kontabilitetit
dhe dokumentacionin tjetër të dhënësit.
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(11) Formën dhe përmbajtjen nga paragrafi (1) i këtij
neni e përcakton Komisioni rregullator me miratimin e
Metodologjisë për tarifa.
Veprimi për kërkesën
Neni 12
(1) Komisioni Rregullator miraton rregullore për
mënyrën dhe procedurën për përcaktimin e tarifës për
shërbim ujor dhe tarifës rregullatore për shërbim ujor,
Planin për përshtatje, si dhe për të dhënat tjera (në tekstin e
mëtutjeshëm: parashtresa) të cilat janë të nevojshme nga
dhënësi.
(2) Komisioni Rregullator me aktin nga paragrafi (1) i
këtij neni i përcakton edhe kriteret për vlerësim të kërkesës
dhe parashtresave për përcaktimin e tarifave për shërbim
ujor, mënyrën e përgatitjes së dokumenteve të nevojshme
për përcaktimin e tarifës rregullatore për shërbim ujor,
duke i marrë parasysh kapacitetet e dhënësit, afatet për
veprim, procedurën për negocim, si dhe procedurën dhe
kushtet kur Komisioni Rregullator është i detyruar që të
miratojë Tarifë rregullatore për shërbim ujor.
(3) Komisioni Rregullator është i detyruar që të
miratojë udhëzim të veçantë për përgatitjen e Kërkesës për
përcaktimin e tarifës për shërbim ujor, parashtresave dhe
kritereve për vlerësim.
Procedura për përcaktimin e tarifave për shërbime
ujore
Neni 13
(1) Komisioni Rregullator e përcakton tarifën për
shërbime ujore për çdo dhënës veças me Aktvendimin për
përcaktimin e tarifave të shërbimeve ujore të cilin e
miraton në mbledhje.
(2) Komisioni Rregullator e përcakton tarifën për
shërbime ujore në bazë të vlerësimit të:
1.shpenzimeve për sigurim të shërbimeve ujore dhe
shërbimeve për mbështetje;
2.lartësisë së tarifës së propozuar për shërbim ujor dhe
çmimit të shërbimit ujor që do të arrihet me tarifën e
propozuar dhe qasjes së saj financiare për ekonomi
familjare nga rajoni ku jepet shërbimi ujor dhe përqindjes
së ekonomive familjare për të cilat do të tejkalohet pragu i
qasjes financiare;
3.investimeve të planifikuara kapitale për përmirësimin
dhe zgjerimin e shërbimeve ujore;
4.efikasitetit të shërbimit ujor krahasuar me indikatorët
e suksesit dhe
5. arritjes së vlerave të qëllimeve për indikatorët
kryesorë për ndjekjen e suksesit.
(3) Në mbledhjen në të cilën miratohet aktvendimi për
përcaktimin e tarifave për shërbimet ujore, Komisioni
Rregullator është i detyruar që t'i shqyrtojë edhe vërejtjet të
cilat kanë arritur nga ana e dhënësit përkatësisht
themeluesit të dhënësit të shërbimit ujor.
(4) Nëse vlerëson se vërejtjet e dorëzuara janë të
karakterit të tillë që mund të ndikojnë në mënyrë të
konsiderueshme në lartësinë e tarifave për shërbime ujore,
Komisioni Rregullator mund të fillojë procedurë për
negociatave me qëllim harmonizimin e lartësisë së tarifave
për shërbime ujore në afat prej 15 ditësh nga dita e
pranimit të vërejtjeve.
(5) Procedura për negociata nga paragrafi (4) i këtij
neni duhet të përfundojë në afat prej 30 ditësh nga dita e
fillimit të tyre.
(6) Në rast se negociatat nuk kanë sukses, Komisioni
Rregullator do të miratojë aktvendim për fillimin e
procedurës për përcaktimin e Tarifës rregullatore për
shërbime ujore në pajtim me nenin 16 të këtij ligji.
(7) Aktvendimi për përcaktimin e tarifave për shërbime
ujore veçanërisht përmban:

-lartësinë e tarifës për çdo shërbim ujor që e siguron
dhënësi;
-shtrirjen minimale dhe maksimale të shprehur në
përqindje të vlerës së përcaktuar në kornizat e së cilës është
lejuar që dhënësi të miratojë vendim për përcaktimin e
lartësisë së tarifës së shërbimit ujor;
-kushtet që duhet t'i përmbushë dhënësi me thirrje në
Planin privat për përshtatje të tarifave për shërbime ujore
dhe
-afatin e vlefshmërisë së tarifave për shërbime ujore.
(8) Në rast kur nuk është arritur pëlqim me dhënësin
për lartësinë e tarifës për shërbimin ujor, Komisioni
Rregullator në mbledhje miraton Aktvendim për hedhje
poshtë të kërkesës për përcaktimin e tarifave për shërbim
ujor i cili veçanërisht përmban:
-bazat për hedhjen poshtë të kërkesës;
-ndryshimet të cilat nevojiten t'i bëjë dhënësi për
parashtrim të sërishëm të kërkesës dhe
-vlerësim indikativ për tarifat të cilat Komisioni
Rregullator i konsideron si adekuate.
(9) Komisioni Rregullator është i detyruar që
aktvendimet nga paragrafi (7) dhe paragrafi (8) i këtij neni
t'i publikojë në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë” dhe në ueb faqen, dhe të njëjtat t'i dorëzojë te
dhënësi dhe te themeluesi i dhënësit të shërbimit ujor, pa
prolongim.
(10) Dhënësi është i detyruar që pa prolongim dhe jo
më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të aktvendimit nga
paragrafi (7) i këtij neni, ta dorëzojë te organi drejtues i
dhënësit për miratim të vendimit për përcaktimin e tarifave
për ujëra.
(11) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar që ta
miratojë vendimin nga paragrafi (10) i këtij neni në afat
prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit dhe të njëjtin
ta dorëzojë te kryetari i komunës ose i qytetit të Shkupit i
cili është themelues i dhënësit, për dhënie pëlqim vendimit
në afat prej tetë ditësh nga dita e miratimit të tij.
(12) Kryetari i komunës, komunës në qytetin e Shkupit
ose Kryetari i Qytetit të Shkupit është i detyruar që në afat
jo më gjatë se 60 ditë të fillojë procedura për dhënie pëlqim
vendimit për përcaktimin e tarifës për shërbimet ujore.
(13) Në rastet nga paragrafi (10) i këtij neni, kur
aktvendimi ka të bëjë me shërbimin ujor për sigurimin e
ujit të papërpunuar dedikuar për furnizim të popullatës me
ujë përmes sistemit të furnizues ujor për dhënës të
shërbimit i cili është degë e personit juridik të themeluar në
pajtim me Ligjin për ekonomi ujore, organi drejtues është i
detyruar që në afat jo më gjatë se 60 ditë të miratojë
vendim për përcaktimin e tarifës për shërbimin ujor.
(14) Nëse nuk është dhënë pëlqim vendimit për
përcaktimin e tarifës për shërbim ujor në afat prej 150
ditësh nga dita e publikimit të aktvendimit për përcaktimin
e tarifës për shërbim ujor në “Gazetën Zyrtare të
Republikës së Maqedonisë”, Komisioni Rregullator do të
miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për miratimin
e Tarifës rregullatore për shërbimin ujor.
(15) Aktvendimet nga paragrafët (7), (8) dhe (14) të
këtij neni janë përfundimtare dhe kundër tyre nuk lejohet
ankesë. Kundër aktvendimit nga paragrafi (7), (8) dhe (14)
i këtij neni dhënësi dhe kryetari i komunës, komunave në
qytetin e Shkupit, kryetari i qytetit të Shkupit, përkatësisht
organi drejtues i personit juridik i themeluar në pajtim me
Ligjin për ekonomi të ujërave, ka të drejtë të ngrejë kontest
administrativ para gjykatës kompetente.
Aplikimi i tarifës për shërbim ujor
Neni 14
(1) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar që në afat
jo më gjatë se 45 ditësh nga dita e miratimit të pëlqimit nga
neni 13 paragrafi (12) dhe vendimit nga paragrafi (13) i
këtij ligji, të fillojë ta aplikojë tarifën e miratuar për
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shërbime ujore nga Këshilli komunal përkatësisht i qytetit
të Shkupit përkatësisht nga organi drejtues i personit
juridik i themeluar në pajtim me Ligjin për ekonomi të
ujërave.
(2) Në rastet kur Këshilli komunal përkatësisht i qytetit
të Shkupit, si dhe organi drejtues i personit juridik
përkatësisht në pajtim me Ligjin për ekonomi të ujërave
nuk miratojnë pëlqim të vendimit për përcaktimin e tarifës
për shërbimet ujore, organi drejtues i dhënësit është i
detyruar që të fillojë ta zbatojë aktvendimin për
përcaktimin e lartësisë së Tarifës rregullatore për shërbim
ujor nga neni 13 paragrafi (14) i këtij ligji në afat jo më
gjatë se 45 ditë nga dita e miratimit të tij.
(3) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar t'i
harmonizojë vendimet e tij me aktvendimet e miratuara
nga ana e Komisionit Rregullator të cilat janë relevante për
realizimin e tarifës së përcaktuar për shërbimin ujor.
(4) Dhënësi është i detyruar që t'i respektojë kushtet
nën të cilat është përcaktuar që tarifën për shërbime ujore,
si dhe t'i përmbushë qëllimet lidhur me indikatorët
kryesorë për suksesin në lidhje me sigurimin e shërbimit
ujor.
Përcaktimi i Tarifës rregullatore në rastet kur nuk ka
të dhëna
Neni 15
(1) Në rastet kur dhënësi nuk dorëzon kërkesë për
përcaktimin e tarifave për shërbime ujore, si dhe në rastet
kur nuk vepron për kërkesat e Komisionit Rregullator për
dorëzimin e të dhënave plotësuese për kërkesën, Komisioni
Rregullator është i detyruar që në afat jo më gjatë se 180
ditë nga dita e miratimit të aktvendimit për fillimin e
procedurës për përcaktimin e tarifës rregullatore për
shërbime ujore, përkatësisht në afat jo më gjatë se 180 ditë
nga dita e skadimit të afatit për dorëzim të kërkesës, të
përpilojë Plan rregullator për përshtatje të tarifave për
shërbime ujore për dhënësit e shërbimit ujor në bazë të të
cilit do të mund të miratojë aktvendim për përcaktimin e
tarifës rregullatore për shërbim ujor.
(2) Planin nga paragrafi (1) i këtij neni Komisioni
Rregullator e përgatit në mënyrë të mëvetësishme ose me
angazhim të shtëpisë së autorizuar revizore nga sfera e
ekonomisë.
(3) Dhënësi i shërbimit ujor është i detyruar që,
Komisionit Rregullator ose shtëpisë revizore nga paragrafi
(2) i këtij neni t'i vë në disponim të gjitha të dhënat dhe
informatat të cilat nevojiten për përgatitjen e planit nga
paragrafi (1) i këtij neni.
(4) Komisioni Rregullator mund që, në procedurën për
përgatitjen e planit nga paragrafi (1) i këtij neni, të kërkojë
realizimin e revizionit mbikëqyrës ose të kërkojë ekspertizë
për përcaktimin e shpenzimeve për shërbimet ujore për
dhënësin.
(5) Shpenzimet për revizionin mbikëqyrës ose
ekspertizën janë në ngarkim të dhënësit.
(6) Komisioni Rregullator, në afat jo më gjatë se 90 ditë
nga dita e përgatitjes së planit nga paragrafi (1) i këtij neni,
miraton aktvendim për përcaktimin e Tarifës rregullatore për
shërbim ujor për dhënësin në bazë të vlerësimit të të dhënave
të mbledhura në pajtim në pajtim me paragrafët (2) dhe (3) të
këtij neni ku zbatohen në mënyrë adekuate dispozitat e nenit
13 paragrafi (2) i këtij ligji.
(7) Për miratimin e aktvendimit për përcaktimin e
tarifës rregullatore për shërbim ujor (në tekstin e
mëtutjeshëm: Tarifa rregullatore), Komisioni Rregullator
mund të fillojë procedurë për negociata me dhënësin.
(8) Aktvendimi për tarifën rregullatore nga paragrafi
(6) i këtij neni veçanërisht përmban:
-lartësinë e tarifës për shërbime ujore të shprehur në
shumën fikse,
-kushtet që duhet t'i përmbushë dhënësi dhe
-afatin e vlefshmërisë së tarifave.
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(9) Komisioni Rregullator është i detyruar që
aktvendimin nga paragrafi (6) i këtij neni ta publikojë në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në
ueb faqen e vet, dhe të njëjtat t'i dorëzojë te dhënësi dhe te
themeluesi i dhënësit, pa prolongim.
(10) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar që në
afat jo më gjatë se 45 ditë nga dita e miratimit të
aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni, të fillojë ta
zbatojë tarifën rregullatore për shërbime ujore.
(11) Aktvendimi nga paragrafi (6) i këtij neni është
përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesë. Kundër
aktvendimit dhënësi dhe kryetari i komunës, komunave në
qytetin e Shkupit, kryetari i qytetit të Shkupit, përkatësisht
organi drejtues i personit juridik i themeluar në pajtim me
Ligjin për ekonomi të ujerave, ka të drejtë të ngrejë kontest
administrativ para gjykatës kompetente.
(12) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar t'i
harmonizojë vendimet e tij me aktvendimet të cilat janë
relevante për realizimin e tarifës së përcaktuar për
shërbimin ujor, me aktvendimin nga paragrafi (6) i këtij
neni.
Përcaktimi i Tarifës rregullatore në rastet kur ka të
dhëna
Neni 16
(1) Në rastet nga neni 13 paragrafi (8) dhe paragrafi
(14) i këtij ligji, Komisioni Rregullator është i detyruar që
në afat jo më gjatë se 120 ditë nga dita e miratimit të
aktvendimit për fillimin e procedurës për përcaktimin e
tarifës rregullatore, të miratojë aktvendim për përcaktimin
e tarifës rregullatore.
(2) Aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni,
Komisioni Rregullator e miraton në bazë të të dhënave me
të cilat disponon si dhe të dhënat tjera të cilat në mënyrë
plotësuese janë dorëzuar ose janë marrë nga dhënësi, dhe
zbatimit të dispozitave nga neni 13 paragrafi (2) i këtij
ligji.
(3) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni
veçanërisht përmban:
-lartësinë e tarifës për shërbime ujore të shprehur në
shumë fikse,
-kushtet që duhet t'i zbatojë dhënësi dhe
-detyrimin që dhënësi i shërbimeve ujore të dorëzojë
Plan për përshtatje në pajtim me nenin 11 të këtij ligji dhe
afatin për dorëzimin e tij.
(4) Deri në miratimin e aktvendimit për përcaktimin e
tarifave në bazë të Planit të dorëzuar për përshtatje nga
paragrafi (3) alineja 3 e këtij neni, dhënësi i shërbimit është
i detyruar që ta zbatojë aktvendimin nga paragrafi (1) i
këtij neni.
Ndryshimi i Planit për përshtatje me përjashtim
Neni 17
(1) Aktvendimi për përcaktimin e tarifave për shërbime
ujore është i detyrueshëm dhe obligativ për dhënësin për
periudhën të cilës i referohet.
(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, e në
rastet nga paragrafi (3) i këtij neni, dhënësi, me kërkesë,
mund të ngrejë procedurë për ndryshimin e aktvendimit për
përcaktimin e tarifave për shërbim ujor para skadimit të
periudhës të cilës i referohet aktvendimi për përcaktimin e
tarifave për ujë.
(3) Procedura për ndryshimin e tarifave për shërbim
ujor mund të ngrihet nëse:
-ka ndodhur ndryshim i rëndësishëm i rrethanave që
kanë ekzistuar në kohën e miratimit të aktvendimit për
përcaktimin e tarifave për shërbim ujor, ndërsa e cila shpie
në nevojën për përshtatjen e tarifave,
-interes më i lartë publik dhe raste urgjente dhe/ose
-ka ndodhur ndryshim i rëndësishëm në kriteret për
vlerësim nga neni 13 paragrafi (2) i këtij ligji.
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(4) Kërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni i dorëzohet
Komisionit Rregullator në formë me shkrim ose në formë
elektronike të cilën e përcakton Komisioni Rregullator.
(5) Komisioni Rregullator me kërkesë nga paragrafi (2)
i këtij neni vendos me aktvendim.
(6) Për miratimin e aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij
neni në mënyrë adekuate zbatohet procedura për
përcaktimin e tarifave për shërbime ujore nga neni 13 i
këtij ligji.
V. MBIKËQYRJA
Kompetenca për kryerjen e mbikëqyrjes mbi zbatimin
e ligjit
Neni 18
(1) Mbikëqyrje të zbatimit të këtij ligji kryen organi i
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e
menaxhimit me ujëra (në tekstin e mëtutjeshëm:
Ministria).
(2) Mbikëqyrje të zbatimit të rregullave të miratuara
nga ana e Komisionit Rregullator kryen Komisioni
Rregullator.
Kompetenca e Komisionit Rregullator për Ndjekjen e
Realizimit të Planeve dhe Tarifave të Shërbimeve Ujore
Neni 19
(1) Komisioni Rregullator është kompetent për
ndjekjen e realizimit të aktvendimit për përcaktimin e
tarifave për shërbime ujore, tarifave rregullatore dhe
zbatimin e neneve 2 dhe 5 të këtij ligji.
(2) Gjatë realizimit të mbikëqyrjes nga paragrafi (1) i
këtij neni, Komisioni Rregullator mund që nga dhënësi i
nevojave të mbikëqyrjes, të kërkojë të dhëna dhe informata
për realizimin e Planit për përshtatje dhe planit të biznesit
me qëllim përcaktimin e harmonizimit ndërmjet
aktvendimit për përcaktimin e tarifave përkatësisht tarifës
rregullatore dhe Planit për përshtatje dhe planit të biznesit.
(3) Dhënësi është i detyruar që njëherë në vit, te
Komisioni Rregullator, të dorëzojë raport për realizimin e
tarifave të përcaktuara për shërbime ujore dhe realizimin e
Planit për përshtatje dhe planit të biznesit për çdo vit
kalendarik.
(4) Raporti nga paragrafi (3) dorëzohet më së voni në
afat prej një muaji pas skadimit të vitit kalendarik të cilit i
referohet raporti.
(5) Formën dhe përmbajtjen e raporteve vjetore për
realizim i përcakton Komisioni Rregullator.
(6) Komisioni Rregullator është i detyruar që ta
shqyrtojë raportin nga paragrafi (3) i këtij neni.
(7) Në bazë të raporteve nga paragrafi (3) i këtij neni,
Komisioni Rregullator përgatit raport për punën e vet në
lidhje me përcaktimin e tarifave për shërbime ujore të cilin
e përfshin në Raportin vjetor për punën e vet të cilin e
dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në
pajtim me Ligjin për energjetikë.
(8) Në rast kur dhënësi nuk dorëzon raport nga
paragrafi (3) i këtij neni dhe krahas paralajmërimit,
Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat prej 60
ditësh nga skadimi i afatit për dorëzim të raportit, të
miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për tarifën
rregullatore në pajtim me nenin 15 përkatësisht nenin 16 të
këtij ligji, varësisht nga ajo nëse disponon ose nuk
disponon me të dhënat për miratimin e aktvendimit për
përcaktimin e tarifës rregullatore.
Neni 20
(1) Në rast kur gjatë shqyrtimit të raportit nga neni 19
paragrafi (3) i këtij ligji konstaton se i njëjti ka mangësi ose
nuk zbatohet në tërësi aktvendimi për përcaktimin e tarifave
për shërbime ujore ose aktvendimi për tarifat rregullatore ose
nuk zbatohet në tërësi Plani për përshtatje dhe plani i biznesit
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në bazë të të cilit është përcaktuar tarifa, Komisioni
Rregullator do të miratojë udhëzim të detyrueshëm për veprim
te dhënësi në të cilin do të përcaktojë masa korrektuese, si dhe
afat për realizimin e tyre.
(2) Në rast kur dhënësi nuk vepron në pajtim me
udhëzimin nga paragrafi (1) i këtij neni dhe me atë kryen
shkelje të konsiderueshme dhe të vazhdueshme të
aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore
ose aktvendimit për përcaktimin tarifës rregullarore,
Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat prej 30
ditësh nga skadimi i afatit të fundit për zbatimin e masave
korrektuese nga udhëzimi nga paragrafi (1) i këtij neni, të
miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për tarifën
rregullatore në pajtim me nenin 15 përkatësisht nenin 16 të
këtij ligji, varësisht nga ajo nëse apo nuk disponon me të
dhëna për miratimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifës
rregullatore.
(3) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni zbatohen në
mënyrë adekuate neni 15 përkatësisht neni 16 i këtij ligji.
Neni 21
(1) Në rast kur në bazë të njohurive personale
konstaton se dhënësi nuk ka dorëzuar kërkesë për
përcaktimin e tarifave për shërbime ujore në pajtim me
nenin 12 paragrafi (1) i këtij ligji, Komisioni Rregullator
është i detyruar që jo më gjatë se 15 ditë nga dita e
kuptimit, t'i sugjerojë dhënësit për obligimin dhe
detyrueshmëri edhe për pasojat juridike nga moszbatimi
dhe ta detyrojë që në afat prej 60 ditësh t'i dorëzojë
kërkesën dhe parashtresat.
(2) Në rast kur dhënësi nuk vepron në pajtim me
sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni
Rregullator është i detyruar që në afat prej 30 ditësh nga
skadimi i afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, të miratojë
aktvendim për fillimin e procedurës për tarifën rregullatore
në pajtim me nenin 15 të këtij ligji, për miratimin e
aktvendimit për përcaktimin e tarifës rregullatore.
(3) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni zbatohet në
mënyrë adekuate neni 15 i këtij ligji.
Neni 22
(1) Në rast kur Komisioni Rregullator në bazë të
njohurive personale konstaton se dhënësi i shërbimit ujor
nuk e zbaton aktvendimin për përcaktimin e tarifave për
shërbime ujore ose aktvendimin për tarifat rregullatore për
shërbime ujore është i detyruar që, menjëherë përkatësisht
jo më gjatë se 15 ditë nga dita e kuptimit, t'i sugjerojë
dhënësit për obligimin dhe detyrueshmërinë dhe për
pasojat juridike nga zbatimi.
(2) Në rast kur dhënësi i shërbimit ujor nuk vepron në
pajtim me sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni,
përkatësisht nuk i zbaton aktvendimet nga paragrafi (1) i
këtij neni më shumë se tre muaj nga dita e dorëzimit të
sugjerimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni
Rregullator është i detyruar që në ministrinë të dorëzojë
propozim për procedurën për administrim të detyrueshëm
të përkohshëm, në pajtim me Ligjin për ujërat.
(3) Në rast kur dhënësi i shërbimit ujor i zbaton
aktvendimet për përcaktimin e tarifës për ujëra përkatësisht
aktvendimin për tarifën rregullatore, por njëkohësisht
kryen shkelje të konsiderueshme të kushteve në bazë të të
cilave është bërë vlerësimi për përcaktimin e tarifave për
shërbime ujore dhe me atë kryen shkelje të rëndësishme
dhe të vazhdueshme të kushteve të përcaktuara në
aktvendimin, Komisioni Rregullator është i detyruar që në
ministrinë të dorëzojë propozim për procedurën për
administrim të detyrueshëm të përkohshëm në pajtim me
Ligjin për ujërat.
(4) Në rastet nga paragrafët (2) dhe (3) Ministria është
e detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e propozimit të
dorëzuar për administrim të detyrueshëm nga Komisioni
Rregullator, të fillojë procedurë për vendosjen e
administrimit të detyrueshëm.
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Neni 23
(1) Në rast kur dhënësi i shërbimeve ujore nuk e
paguan kompensimin në pajtim me nenin 8 paragrafi (2) i
këtij ligji, Komisioni Rregullator ka të drejtë t'i sugjerojë
dhënësit për obligimin dhe për pasojat juridike dhe ta
detyrojë që në afat të caktuar, i cili nuk mund të jetë më
gjatë se 90 ditë, ta bëjë pagesën.
(2) Në rast kur dhënësi nuk vepron në pajtim me
sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni
Rregullator është i detyruar që të ngrejë procedurë për
arkëtim të detyrueshëm të kompensimit nga neni 8
paragrafi (2) i këtij ligji, në pajtim me rregullat për
përmbarim.
E drejta e Komisionit Rregullator për të kryer këqyrje
Neni 24
(1) Komisioni Rregullator ka të drejtë që në çdo kohë,
me paralajmërim ose pa paralajmërim, të kryejë këqyrje te
dhënësi i shërbimit ujor me qëllim që të konstatojë nëse:
-dhënësi ka parashtruar kërkesë për përcaktimin e
tarifës për shërbim ujor (neni 11),
-të dhënat e dhënësit në Planin për përshtatje dhe të
dhënat dhe raportet nga plani i biznesit janë të sakta dhe
autentike dhe në pajtim me dokumentacionin e
kontabilitetit dhe dokumentacionin tjetër të dhënësit të
shërbimit ujor (neni 11 paragrafi (10)),
-dhënësi aplikon çmim për shërbimin ujor në të cilin
është përfshirë tarifa e miratuar për shërbim ujor (neni 6),
-vendimi i dhënësit nga neni 13 paragrafi (13) i këtij
ligji është miratuar në afat prej 15 ditësh nga dita e
pranimit të aktvendimit për përcaktimin e tarifave për
shërbime ujore dhe nëse vendimi është dorëzuar te kryetari
i komunës, komunës në qytetin e Shkupit përkatësisht i
qytetit të Shkupit për dhënie pëlqim vendimit,
-dhënësi i respekton kushtet nën të cilat është
përcaktuar tarifa për shërbim ujor (neni 14 paragrafi (4)),
- dhënësi i përmbush qëllimet lidhur me indikatorët
kryesorë për suksesin në lidhje me sigurimin e shërbimit
ujor (neni 14 paragrafi (4)),
-dhënësi i ka vënë në dispozicion të gjitha të dhënat
dhe informatat të cilat janë të nevojshme për përgatitjen e
Planit për përshtatje (neni 15 paragrafi (3)),
-dhënësi i ka harmonizuar vendimet e veta me
vendimet e miratuara nga ana e Komisionit Rregullator
(neni 15 paragrafi (12)),
-dhënësi e ka filluar zbatimin e tarifës së miratuar për
shërbim ujor (neni 14),
-vendimi i dhënësit nga neni 13 paragrafi (11) dhe
pëlqimi nga neni 13 paragrafi (12) i këtij ligji është në
pajtim me aktvendimin për përcaktimin e tarifave për
shërbim ujor të miratuara nga ana e Komisionit Rregullator
dhe
-kryetari i komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe
qytetit të Shkupit e ka dorëzuar vendimin nga neni 13
paragrafi (12) i këtij ligji te Këshilli i komunës për marrjen
e pëlqimit.
(2) Gjatë kryerjes së këqyrjes, dhënësi është i detyruar
që Komisionit Rregullator t'i sigurojë qasje në hapësirat
personale, dhe t'ua dorëzojë për këqyrje dokumentacionin e
plotë të nevojshëm për kryerjen e kontrollit nga paragrafi
(1) i këtij neni.
(3) Për kontrollin e kryer, Komisioni Rregullator
përpilon procesverbal të cilin ia dorëzon Inspektoratit
shtetëror të mjedisit jetësor, si dhe dhënësit.
(4) Në bazë të procesverbalit nga paragrafi (3) i këtij
neni, Komisioni Rregullator ka të drejtë të ngrejë kërkesë
për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykatës
kompetente.
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Kompetenca për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese
Neni 25
Mbikëqyrje inspektuese të dhënësve të shërbimeve të
ujit mbi zbatimin e këtij ligji kryen Inspektorati Shtetëror
për Mjedis Jetësor përmes inspektorëve të ekonomisë së
ujërave.
Fushëveprimi i inspektorit të ekonomisë së ujërave
Neni 26
(1) Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese nga
fushëveprimi i tij, inspektori i ekonomisë së ujërave ka të
drejtë:
-të kryejë kontroll dhe të konstatojë nëse dhënësi i
shërbimit të ujit inkason nga shfrytëzuesi i tarifës së
shërbimit ujor për shërbim ujor dhe nëse shuma e tarifës
është përllogaritur në pajtim me aktvendimin për
përcaktimin e tarifës për shërbim ujor
përkatësisht
aktvendim për tarifë rregullatore (neni 6) dhe
-të bëjë kontroll dhe të konstatojë nëse dhënësi i
shërbimeve ujore ka përgatitur dhe ka dërguar kërkesë dhe
parashtresa për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor (neni
13).
(2) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese
inspektori i ekonomisë së ujërave me aktvendim:
1) do të urdhërojë mënjanim të mangësive që do t‟i
konstatojë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes dhe do të caktojë
afat për mënjanimin e tyre i cili nuk mund të jetë më i
shkurtër se 30 e as më i gjatë se 90 ditë;
2) t‟i ndërpresë në mënyrë të përkohshme ose të
përhershme të gjitha veprimet në kundërshtim me këtë ligj
ose me rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, si dhe të
urdhërojë kthim në gjendjen e mëparshme;
3) t‟i njoftojë ministrinë dhe Komisionin Rregullator
për parregullsitë e konstatuara dhe të kërkojë intervenim të
tyre;
4) do të ndalojë vazhdim të aktiviteteve dhe
veprimtarive në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe
ku është e nevojshme mënjanimin e të njëjtave dhe
5) do të urdhërojë ndërmarrje të masave dhe
aktiviteteve me qëllim për mënjanimin e mangësive të
konstatuara.
(3) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni,
pala e pakënaqur ka të drejtë të parashtrojë ankesë te
Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë
nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës
Kundërvajtëse.
(4) Ankesa nga paragrafi (3) i këtij neni nuk e
prolongon realizimin e aktvendimit.
(5) Krahas dispozitave të këtij ligji, gjatë kryerjes së
mbikëqyrjes inspektuese inspektori i ekonomisë së ujërave,
në mënyrë përkatëse i zbaton rregullat nga Ligji për mjedis
jetësor. Ligji për ujërat dhe Ligji për mbikëqyrje
inspektuese.
(6) Inspektori Shtetëror i ekonomisë së ujërave ka të
drejtë të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për
kundërvajtje deri te gjykata kompetente.
VI. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE
Neni 27
Sanksione kundërvajtëse për personat juridikë dhënës
të shërbimeve ujore
(1) Gjobë në shumë prej 6.000 euro në kundërvlerë në
denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje të kryer dhënësit
të shërbimit ujor, nëse:
-nuk ka dërguar kërkesë për përcaktimin e tarifave për
shërbime ujore deri te Komisioni Rregullator në pajtim me
nenin 11 të këtij ligji,
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-vendimi nga neni 13 paragrafi (11) i këtij ligji nuk
është miratuar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të
aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore,
-vendimi nga neni 13 paragrafi (11) nuk është dërguar
në afat prej tetë itëve nga dita e miratimit te kryetari i
komunës, komunës në qytetin e Shkupit, ose të Qytetit të
Shkupit për shkak të dhënies së pëlqimit për vendimin,
-nuk është miratuar vendim për përcaktimin e tarifës
për shërbimin ujor (neni 13 paragrafi (13),
-zbatimi i tarifës rregullatore për shërbime ujore nuk ka
filluar që të zbatohet në afat prej 45 ditëve (neni 14
paragrafi (2), neni 15 paragrafi (10)) i këtij ligji,
-nuk i ka harmonizuar vendimet me aktvendimet e
miratuara nga ana e Komisionit Rregullator (neni 14
paragrafi (3)) dhe
-nuk i vë në dispozicion të gjitha të dhënat dhe
informacionet të cilat janë të nevojshme për përpilimin e
Planit për përshtatje (neni 15 paragrafi (3)).
(2) Gjobë në shumë prej 15.000 euro në kundërvlerë në
denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje të kryer dhënësit
të shërbimit ujor, nëse:
-të dhënat në Planin për përshtatje dhe të dhënat dhe
raportet e planit të biznesit nuk janë të sakta dhe autentike
dhe nuk janë në pajtim me dokumentacionin e kontabilitetit
dhe dokumentacionin tjetër të dhënësit të shërbimit ujor
(neni 11 paragrafi (10)),
-nuk i respekton kushtet nën të cilat është përcaktuar
tarifa për shërbimet ujore, (neni 14 paragrafi (4)) dhe
-nuk i ka siguruar qasje në hapësirat personale për
kryerjen e këqyrjes Komisionit Rregullator dhe nuk e
dërgon në këqyrje dokumentacionin e plotë të nevojshme
për kryerjen e këqyrjes (neni 24 paragrafi (2)).
(3) Gjobë në shumë prej 25.000 euro në kundërvlerë
me denarë do t‟i shqiptohet për kundërvajtje të kryer
dhënësit të shërbimit ujor nëse:
-arkëton çmim për shërbim ujor në të cilin tarifa për
shërbim ujor nuk është e lejuar nga ana e Komisionit
Rregullator (neni 6 paragrafi 2) dhe
-nuk ka filluar me zbatimin e tarifës së miratuar për
shërbim ujor për periudhë më të gjatë se gjashtë muaj nga
dita kur është dashur të fillojë me zbatim të tarifës së lejuar
për shërbim ujor (neni 14 paragrafi (2), neni 15 paragrafi
(10)).
(4) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për
dhënësin e shërbimit ujor do t‟i shqiptohet personit
përgjegjës te dhënësi për veprimet nga paragrafët (1), (2)
dhe (3) të këtij neni.
(5) Procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion
kundërvajtës për kundërvajtjet nga paragrafët (1) deri (4)
të këtij neni shqipton gjykata kompetente.
Procedura për marrëveshje
Neni 28
(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 27 të këtij
ligji, inspektori kompetent mundet kryerësit të
kundërvajtjes t‟i propozojë procedurë për marrëveshje para
se të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës
kundërvajtjes.
(2) Në rastet kur është arritur pëlqim për marrëveshje,
gjoba e kryerësit mund të zvogëlohet për më së shumti
gjysmën nga maksimumi i gjobës së caktuar për
kundërvajtjen,
ndërsa
në
raste
lehtësuese
të
jashtëzakonshme gjoba mund të shqiptohet në lartësi prej
një të tretën nga gjoba e përcaktuar.
(3) Procedurat për barazim dhe marrëveshje mbahen në
pajtim me dispozitat e Ligjit për mjedis jetësor.
(4) Inspektori kompetent obligohet që të mbajë
evidencë për urdhëresat pagesore për kundërvajtje të
lëshuara dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.
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(5) Në evidencën nga paragrafi (4) i këtij neni
mbidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: еmri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit
të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për
kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
(6) Të dhënat personale nga paragrafi (5) i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Neni 29
Matja e lartësisë së gjobës për dhënësin e shërbimit
ujor bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.
VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE
Rregulla për zbatimin e këtij ligji
Neni 30
(1) Metodologjia për përcaktimin e tarifave për
shërbimin ujor nga neni 5 paragrafi 6 i këtij ligji do të
miratohet më së voni deri më 30 shtator 2016.
(2) Udhëzimi për përgatitje të Kërkesës për përcaktimin
e tarifave për shërbim ujor, parashtresave dhe të kritereve
për vlerësim nga neni 12 paragrafi (3) të këtij ligji, do të
miratohet më së voni deri më 30 tetor 2016.
(3) Rregullat tjera më të përafërta për zbatimin e këtij
ligji do të miratohen më së voni deri në 30 tetor 2016.
(4) Deri në ditën e fillimit të zbatimit të rregullës nga
paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohet Metodologjia
ekzistuese.
Procedura për përcaktimin e tarifave dhe Planeve
tarifore
Neni 31
(1) Procedura për përcaktimin e tarifave për shërbim
ujor në pajtim me nenin 13 të këtij ligji do të fillojë të
zbatohet nga 1 nëntori 2016.
(2) Komisioni rregullator më së voni deri më 30 shtator
2016 do të përcaktojë kornizë kohore për parashtrimin e
kërkesave për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor nga
neni 13 i këtij ligji në pajtim me madhësinë e dhënësit të
shërbimeve ujore.
(3) Të gjithë ofruesit e shërbimeve ujore të cilët
sigurojnë shërbim ujor në hapësira më të mëdha se 10.000
ekuivalent banorë, si dhe të cilët sigurojnë ujë të
papërpunuar për sisteme të furnizimit me ujë obligohen që
të fillojnë me zbatimin e tarifave për shërbime ujore në
pajtim me këtë ligj më së voni deri më 1 janar 2018.
(4) Me përjashtim të dhënësve nga paragrafi (3) i këtij
neni, të gjithë dhënësit tjerë të shërbimeve ujore obligohen
që të fillojnë me zbatimin e tarifave për shërbime ujore në
pajtim me këtë ligj më së voni deri më 1 janar 2019.
Shfuqizimi i rregullave tjera
Neni 32
Me ditën e fillimit të zbatimit të Metodologjisë për
përcaktimin e tarifave për dhënien e shërbimit ujor nga
neni 5 paragrafi (6) të këtij ligji, shfuqizohet neni 6 i Ligjit
për furnizim me ujë të pijshëm dhe shkarkim të ujërave të
zeza urbane ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13
dhe 10/15).
Hyrja në fuqi dhe zbatimi
Neni 33
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të
zbatohet nga 1 shtatori 2016.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
264.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на недвижности се дава на трајно користење, без надомест
недвижната ствар-деловен простор со вкупна површина од 121 м2, кој се наоѓа на ул. 11 Октомври, Куманово, на КП. бр.14812, КО Куманово, зграда 1, намена
Деловна зграда вон стопанството, влез 1, приземје, запишан во Имотен лист бр.76404, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-232/1
12 јануари 2016 година
Скопје

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

265.
Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство ( „Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА
УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА
М-НАВ АД СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски план за 2016 година на Акционерското друштво
во државна сопственост за вршење на дејноста давател
на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД
Скопје, усвоен од Управниот одбор на М-НАВ АД
Скопје бр.02-12/9 од 11.1.2016 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-242/1
12 јануари 2016 година
Скопје

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

266.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА JАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ –
СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со
регистарски
број
К12-261, број
на шасија
ZZZ18ZJB000747, број на мотор 16001807 и номенкалтурен број 9905-0000-0273-9,
- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со
регистарски
број
К12-839, број
на шасија
WVWZZZ18ZJB000659, број на мотор 1С001726 и номенкалтурен број 9905-0000-0273-9,
- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со
регистарски број К12-173, број на шасија 000713, број
на мотор 1С001801 и номенкалтурен број 9905-00000273-9,
- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со
регистарски број К12-179, број на шасија 000849, број
на мотор 1С001178 и номенкалтурен број 9905-00000273-9,
- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со
регистарски
број
К12-811, број
на шасија
WZZZ18ZJB000756, број на мотор 068133021АС001 и
номенкалтурен број 9905-0000-0273-9,
- Теренско моторно возило, пинцгауер, со регистарски број К12-158,број на шасија 4750573, број на мотор
575287 и номенкалтурен број 9905-0000-0273-9,
- Автомобил товарен Рено со регистарски број Т22183, број на шасија BF6TRM0000003745, број на мотор 797180 и номенкалтурен број 9905-0000-0251-1.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје.
Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-310/1
12 јануари 2016 година
Скопје

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

267.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 25

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки
истражувања на минерална суровина – песок и чакал
на локалитетот „Трница“, општина Студеничани поднесена од Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ АКВА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје бр. 243945/1 од 10.6.2015 година, со оглед дека од општина
Студеничани е добиено негативно мислење бр.03690/2 од 21.7.2015 година со образложение дека на овој
локалитет согласно Програмата за изработка на урбанистички планови за 2015 година, донесена и усвоена
од Советот на општина Студеничани е предвидена изработка на Урбанистички план вон населено место за
индустриска зона.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-10154/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

268.
Врз основа на член 47 став (7) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛИЦА“, ОПШТИНА СТРУГА ОД ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО
ИЛИНДЕН АД СТРУГА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЛИНДЕН ГРАДБА
ДОО СТРУГА
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– варовник на локалитетот “Белица“, општина Струга
од Трговското друштво за градежништво производство
трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга на Трговското друштво за градежништво ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО Струга, доделена со Договор за концесија
бр.24-4750/1 од 10.06.2008 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Трговското друштво за градежништво ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО Струга, до рокот до кога е склучен
Договорот за концесија бр.24-4750/1 од 10.06.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Трговското друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН
АД Струга, освен во однос на висината и критериумите
за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат
врз основа на Тарифникот за утврдување на висината
на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на
детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 427.697,00 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
5. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-11264/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

269.
Врз основа на член 13, став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА
Член 1
Со оваа одлука на општина Битола и се пренесува
во сопственост недвижна ствар сопственост на Република Македонија запишана во Лист В од Имотен лист
бр.91398 за КО Битола 3, на КП 11465 м.в Рузвелтова
број на зграда 1, намена на зграда и други објекти –
згради во останато стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 169 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12549/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

270.
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА
НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
инвестициона програма за 2016 година на ЈП ХС „Злетовица“- Пробиштип бр.02-29/9 од 11.1.2016 година,
усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие
на седницата одржана на 11.1.2016 година.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-12618/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

271.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15
и 192/15) и член 17 став (3) од Законот за концесии и
јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на
минерални суровини се доделуваат во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.
Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:
- локалитет „Рит Круши“ општина Сопиште за минерална суровина – цементен лапорец;
- локалитет „Буково“ општина Ресен и општина
Охрид за минерална суровина – дијабаз;
- локалитет „Становец“ општина Кичево за минерална суровина – варовник ;
- локалитет „Краста“ општина Сарај за минерална
суровина – варовник;
- локалитет „Становец 2“ општина Кичево за минерална суровина – варовник;
- локалитет „Миокази“ општина Кичево и општина
Македонски Брод за минерална суровина – мермер и
- локалитет „Гари“ општина Дебар за минерална суровина – минерална вода.
Концесиите за детални геолошки истражувања од
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
Концесиите за детални геолошки истражувања ќе
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот
за економија формира Комисија за спроведување на
постапката во рок од 60 дена од денот на влегувањето
во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12620/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

272.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15
и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
кварц на локалитетот „Лесковица“ општина Штип поднесена од Друштвото за производство трговија транспорт и услуги ЛИПАЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Долни
Липовиќ, Конче бр.24-1823/1 од 3.3.2015 година, бидејќи од општина Штип е добиено негативно мислење
бр.09- 4944/2 од 15.06.2015 година од причина што во
атарот на селата кои се по должината на реката Крива
Лакавица односно селата Балталија, Долани, Лакавица
и Љуботен има активни концесии за кварц, а од страна
на месното население има дописи и поплаки кои се однесуваат на концесионерите за непочитување на работното време и движење на товарни моторни возила со
преголема брзина во населените места и поради тоа локалните патишта се во лоша состојба, а истите се наменети за лесни моторни возила.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-12621/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 27

273.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА
ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
варовник на локалитетот „Габавци“ с.Долно Лакочереј
општина Охрид поднесена од Друштвото за градежништво трговија и услуги ЕУРО ГР ДООЕЛ Гостивар
бр.24-5446/2 од 7.11.2014 година, бидејќи од општина
Охрид е добиено негативно мислење бр.21- 1801/2 од
5.3.2015 година од причина што локацијата е во непосредна близина на градот Охрид, делумно е населена и е
во опфатот на заштитено подрачје под УНЕСКО, а во
близина на локацијата се реализирани и се во фаза на
реализација повеќе урбанистички планови.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје
1“, бр. 02-1606/7 од 15.10.2015 година, усвоен од
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на
15.10.2015 година.

Бр. 42-12683/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

274.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустриска
развојна зона „Скопје 1“, бр. 01-75/1 од 11.1.2016 година, усвоени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, на седницата,
одржана на 11.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12696/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

275.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12696/2-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

276.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА
ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за
извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје
2“, бр. 02-1807/5 од 24.11.2015 година, усвоен од
Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на
24.11.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12696/3-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

277.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА
КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот
за надоместоци за извршени услуги на Корисник на
технолошко индустриска развојна зона, бр. 02-1606/10
од 15.10.2015 година, усвоен од Управниот одбор на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони, на седницата, одржана на 15.10.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12696/4-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

278.
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот
за технолошки индустриски развојни зони („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08,
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15,
129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за
условите за користење на Технолошко индустриска
развојна зона „Скопје 2“, бр. 01-76/1 од 11.1.2016 година, усвоени од Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, на седницата,
одржана на 11.1.2016 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-12696/5-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

279.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПО ЈАВЕН
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на минералната
суровина на локалитет „Липково“, општина Липково за

минерална суровина – травертин, објавен со Јавниот
повик за доделување на концесии за експлоатација на
минерални суровини 12/2015 („Службен весник на Република Македонија” бр.186/15).
2. Постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина од точка 1 на оваа
одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на
понуди.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-12922/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

280.
Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно
приватно партнерство („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – АНТИМОН НА
ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АЈМА МАДЕНЏИЛИК ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЛОЈАНЕ“, ОПШТИНА ЛИПКОВО
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – антимон на локалитетот „Лојане“, општина Липково на Друштвото за трговија и услуги АЈМА МАДЕНЏИЛИК ДОО Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија”
бр.96/15).
2. Друштвото за трговија и услуги АЈМА МАДЕНЏИЛИК ДОО Скопје достави понуда со број 00000144
на 1.12.2015 година.
3. На Јавниот повик Друштвото за трговија и услуги АЈМА МАДЕНЏИЛИК ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.
4. На Друштвото за трговија и услуги АЈМА МАДЕНЏИЛИК ДОО Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – антимон на локалитетот “Лојане“, општина Липково, со површина на
простор на концесија за експлоатација дефиниран со
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и
тоа:
Точка
1
2
3
4
5

Координата
Y
7553000
7555200
7555000
7553880
7552400

Координата
X
4677420
4675450
4674440
4674370
4676000

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува
P=4,586600 km2.
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6. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 14.860.584,00 денари субјектот од
точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок не
подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука.
8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе
врши Министерството за економија.
10. Во име на Владата на Република Македонија,
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за
економија.
11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до
Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за
учество или евалуацијата на понудите и одлуката.
12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО KAТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

281.
Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.458 за КО
Кисела Вода 2, на ул. ,,В.Мачуковски “ бр.7-Скопје и
тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат Подрум, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 41м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат Подрум, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 46м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат Приземје ,број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од
412м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат Приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П,со внатрешна површина од 4м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел
од зграда ДП, со внатрешна површина од 280м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел
од зграда П, со внатрешна површина од 5м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9,
влез 1, кат К2 , број 1, намена на посебен/заеднички
дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 80м2,
во корист на Република Македонија во Kатастарот
на недвижности.

ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-12922/2-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
песок и чакал на локалитетот „Меси Паша“ с.Банско
општина Струмица поднесена од Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство ЏОВИ
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мокрино Ново Село
бр.24-3503/1 од 19.05.2015 година, бидејќи од општина Струмица е добиено негативно мислење бр.201129/2 од 20.07.2015 година од причина што дел од локалитетот навлегува во зона со намена А1 домување за
станбени куќи според Урбанистичкиот план за с.Банско со Одлука бр.07-9096/1 од 01.11.2013 година, а останатиот дел зафаќа земјоделско земјиште - ниви и е
надвор од опфатот на УПС за с.Банско.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12996/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

283.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 12.1.2016 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
ИНДУСТРИЈА КО ТЕТОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА
ТЕТОВО

282.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15,106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО
Тетово-вон г.р., општина Тетово.

Бр. 42-12923/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13163/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

284.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧАИР
Член 1
Со оваа одлука на општина Чаир се дава на трајно
користење, без надомест, недвижна ствар – објект Фудбалски стадион „Чаир“ на ул. „Кемајл Сејфула“ бб, запишана во Имотен лист број 93864, на КП бр. 3845 за
КО Чаир, во сопственост на Република Македонија и
тоа:
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, кат К-0, намена на
посебен дел на зграда Т, во површина од 7140м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, кат К-0, намена на
посебен дел на зграда ТР, во површина од 1491м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.1,
намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 227м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.2,
намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 43м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.3,
намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 488м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.4,
намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 109м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.5,
намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 54м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.6,
намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 108м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.1, намена на посебен дел на зграда Х, внатрешна
површина од 133м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.1, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 26м2;

- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.2, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 26м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.3, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 16м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.4, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 16м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.5, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 17м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.6, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 17м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.7, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 17м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.8, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 16 м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.9, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 25м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.10, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 25м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.11, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 16м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез1 , кат К-1,
бр.12, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 16м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.13, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 15м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.14, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 17м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1,
бр.15, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 17м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез1, кат К-1,
бр.16, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 16м2;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез1, кат К-1,
бр.17, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна
површина од 61м2;
- зграда 2, намена на зграда А5-4, намена на посебен дел на зграда П, внатрешна површина од 93м2;
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13269/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

285.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
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ОДЛ УКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ГЕВГЕЛИЈА СО ИЗГРАДБА НА
ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ КО
МРЗЕНЦИ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за дополнително водоснабдување на Гевгелија со изградба на потребни
хидротехнички објекти КО Мрзенци, општина Гевгелија.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од
27565,91м2, ги има следните катастарски индикации:

287.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост
на недвижна ствар што се наоѓа на КП 1 место викано
Паленица, за КО Мелница и тоа зграда 1, намена на
зграда и друг објект F-2, влез 1, кат – ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна
површина од 1746 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13402/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-13268/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

286.
Врз основа на член 58 став (6) алинеја 2 од Законот
за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИУМИ И БАРАЊА
ЗА ЧИСТОТА НА АДИТИВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА
БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ХРАНАТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за специфичните критериуми и барања за чистота на
адитивите што можат да бидат содржани во храната,
бр. 02-6122/6 од 31 декември 2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13343/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

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

288.
Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА-ЗАТВОР КУМАНОВО
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Казнено поправна установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка
с.Кшање бб - Куманово, за земјоделско земјиште со
вкупна површина од 2ха 64ар 45м2 на КПбр.1488, во
место викано Падина, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 14741м2, запишана во
Имотен лист бр.349 за КО Кшање;
КПбр.1488, во место викано Падина, катастарска
култура нива, катастарска класа 7, со површина од
2405м2, запишана во Имотен лист бр.349 за КО
Кшање;
КПбр.1490, во место викано Падина, катастарска
култура нива, катастарска класа 6, со површина од
5603м2, запишана во Имотен лист бр.349 за КО
Кшање;
КПбр.1614, во место викано Падина, катастарска
култура нива, катастарска класа 6, со површина од
1597м2, запишана во Имотен лист бр.349 за КО Кшање
и
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КПбр.1616, во место викано Падина, катастарска
култура нива, катастарска класа 6, со површина од
2099м2, запишана во Имотен лист бр.349 за КО
Кшање.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13519/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

289.
Врз основа на член 111 алинеја 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА
ГРАДИНКА „ЛИЛИПУТ“ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се одзема одобрението за основање
на приватна установа за деца – детска градинка „Лилипут“ во Скопје со седиште на ул. „Салвадоре Аљенде“
бр. 12 во Скопје, дадено со Одлука за давање одобрение за трансформација во приватна установа за деца –
детска градинка „Лилипут“ во Скопје бр. 41-949/1 од
28 февруари 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/12).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-13568/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

290.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015
и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република
Македонија, се именува Зоран Крајоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-195/1
Претседател на Владата
29 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
291.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015
и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА
И АКУШЕРСТВО- „ЧАИР“-СКОПЈЕ
1. Сашо Митев се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Специјална болница за гинекологија и акушерство„Чаир“-Скопје, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-196/1
Претседател на Владата
29 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
292.
Врз основа на член 142 од Законот за заштита на
природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011,
148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 и
146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНОФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО,
МАВРОВИ АНОВИ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Марина Петровска се разрешува од должноста
член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален
парк Маврово, Маврови Анови.
2. За член на Одборот за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува Бојан
Бојоски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Бобе Цецев се разрешува од должноста член на
Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ
Институт за јавно здравје на Република Македонија.

Бр. 24-197/1
29 декември 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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293.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ
1. Бејхан Мехмедов се разрешува од должноста
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за
стопанисување со пасишта – Скопје, поради истек на
мандатот.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се именува Реџеп Мумин.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 198/1
Претседател на Владата
29 декември 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_________
294.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНOВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ
ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП
1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС
„ЗЛЕТОВИЦА'' – Пробиштип, се именуваат:
- Сашо Митев и
- Љубица Донева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 199/1
Претседател на Владата
29 декември 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_________
295.
Врз основа на член 13 од Законот за основање на
Jавното претпријатие Македонска радиодифузија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015
година, донесе

Бр. 7 - Стр. 33

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА–СКОПЈЕ
1. Игор Есмеров се разрешува од должноста член на
Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска
радиодифузија – Скопје, поради истек на мандатот.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, се именува Марина Богоевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 200/1
Претседател на Владата
22 декември 2015 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_________
296.
Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија”, бр.
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14,
199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
ПРВ ДЕЛ
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Со оваа програма се уредува изградбата, продажбата и одржувањето на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2016 година, преку
утврдување на глобалната и посебните цели на програмата, физичките и финансиските показатели за станбената изградба, изворите на финанасирање, продажбата
на станбениот простор, стопанисувањето со станбениот простор, одржувањето, подобрувањето на условите
на домувањето, утврдувањето на висината на закупот,
евидентирањето, организирањето и изградбата на станбен и деловен простор каде инвеститор е Република
Македонија.
Проектирани цели на програмата
Глобална цел на програмата:
- Интензивирање на стопанската активност на глобално ниво со проектирани инвестициони активности
на полето на градежништвото, изградба на станови за
лица во социјален ризик и други ранливи групи и контролирано намалување и одржување на цената на становите наменети за продажба и станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено
необезбедени лица), како и релаксирање на условите на
продажба со цел поголема достапност на становите за
задоволување на станбените потреби на граѓаните на
Република Македонија, како и одржување на станбени
згради и станови во сопственост на Република Македонија

Стр. 34 - Бр. 7

Посебни цели на програмата
- Довршување на почнатите програми за изградба и
одржување на станови сопственост на Република Македонија;
- Отпочнување на изградба на нови објекти со станови наменети за продажба, како и повеќегодишни
проекти за ваков вид на објекти;
- Изградба на станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени
лица);
- Изградба на објекти за индивидуално домување;
- Изградба на станови за лица во социјален ризик и
други ранливи групи;
- Реализација на обврските на Република Македонија, согласно законски прописи: - обезбедување станбени единици, која произлегува од важечките законски
прописи (станови за службени потреби, станови кои се
доделуваат согласно Законот за денационализација);
- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти
согласно донесени Одлуки на Владата на Република
Македонија;
- Изградба на источна и западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и
илуминација на Национална Арена Филип II Македонски, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на
изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на
источна и западна трибина, опремување на Национална
Арена Филип II Македонски (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа и објекти;
- Реализација на програми на Владата на Република
Македонија со цел обезбедување на станови за посебна
категорија на граѓани;
- Изградба на катна гаража во Скопје;
- Процентуално учество на Акционерското друштво
за изградба и одржување на станбен простор и деловен
простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектите Јавна администрација Државни институции во Скопје и Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје;
- Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје;
- Изградба на 2 катни гаражи во Охрид;
- Стопанисување со станбен и деловен простор;
- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и
деловен простор;
- Подобрување на условите на домувањето во постојните станбени згради и станови;
- Утврдување на висината на закупот и политиката
на склучување договори за закуп на станбен и деловен
простор;
- Водење на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје;
- Организирање и изградба на станбен и деловен
простор чиј инвеститор е Република Македонија;
- Продажба на станови сосптвеност на Република
Македонија;
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- Локациите се обезбедени на земјиште во сопственост на Република Македонија.
Во оваа програма се дадени физички и финансиски
показатели на објектите со станбен и деловен простор.
Сите станови кои се наоѓаат на локации кои не се
задржуваат со ДУП и истите не се внесени во оваа годишна програма, за истите потребно е да се продолжи
постапката за продажба на лицата – носители на станарско право на тие станови.
Становите наменети за продажба во новопредвидените објекти за изградба, во целост ќе се финансира од
продажба на станбениот и деловен простор во изградба.
ВТОР ДЕЛ
ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ТЕКОТ НА 2016 ГОДИНА
ГЛАВА I
ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ
I.1. Довршување на станови во градба од предходни програми наменети за продажба
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје на територија на Република
Македонија во претходните години има во градба
вкупно 2 објекти со 146 стана со вкупна површина од
10.772,16 м2, деловен простор со површина од 438,82
м2 и гаражи со површина 2.486,03 м2.
Завршување и предавање во употреба на објектите
се предвидува во 2016 год,. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 81,12%, а во
2016 година ќе се реализираат 18,88%,. Довршувањето
на становите во градба од претходните годишни програми наменети за продажба се дадени во Прилог 1, кој
е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.
I.2. Изградба на објекти со станови наменети за
продажба
На територија на Република Македонија во 2016 година се планира да започне изградба на вкупно 4 нови
објекти со 203 стана со вкупна површина од 13.087,22
м2, деловен простор со површина од 2.049,08 м2, гаражи со површина од 3.488,80 м2 и 52 подруми со површина од 296,87 м2.
Завршување и предавање во употреба на објектите
се предвидува во 2017 - 2018 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно
1,50%, во 2016 година ќе се реализираат 23,63%, а останатите 74,87% ќе се реализираат во 2017 - 2018 година. Становите ќе се продаваат по пазарни продажни
цени и тоа 100% од продажната цена во тек на градбата.
Изградбата на објектите со станови наменети за
продажба се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на
оваа програма, односно финансиските показатели се
дадени во Прилог 9, на оваа програма.
I.2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба
На територија на Република Македонија во наредниот период се планира изградба на вкупно 35 нови
објекти објекти со 1.645 стана со вкупна површина од
100.532,97 м2, деловен простор со површина од
21.324,83м2, гаражи со површина од 29.611,17 м2 и 558
подруми со површина од 3.227,53 м2.
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Завршување и предавање во употреба на објектите
се предвидува во 2017 - 2019 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно
0,29%, во 2016 година ќе се реализираат 0,16%, а останатите 99,55% ќе се реализираат во 2017 - 2019 година.
Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и
тоа 100% од продажната цена во тек на градбата.
Повеќегодишните проекти за изградба на објектите
со станови наменети за продажба се дадени во Прилог
2.1, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа
програма.
Предвидена е и изградба на 5 (пет) објекти во Скопје и 1 (еден) објект во Битола на локации на кои постојат објекти во кои живеат лица со станарско право,
кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба, За лицата кои
имаат станарско право ќе се обезбеди решавање на
станбеното прашање.
Адресите на овие станови се прикажани во Прилог
2.1.
I.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади
брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)
Со оваа програма се предвидува продолжување на
активностите, односно изградба на станови наменети
за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки,
инвалидзирани лица, самохрани родители, самци и
други станбено необезбедени лица) на 4 објекти со 108
стана со вкупна површина од 7.209,316 м2, деловен
простор со површина од 549,87 м2 и 108 подруми со
површина од 824,07 м2. Просечната површина на становите изнесува 66,75 м2.
Завршувањето на овие објекти се очекува во текот
на 2017-2019 година, Досегашниот физички напредок
на овие објекти изнесува просечно 0,28%, во 2016 година ќе се реализираат 14,20%, а останатите 85,52% ќе
се реализираат во 2017-2019 година.
Физичките показатели се дадени во Прилог 3, кој е
составен дел на оваа програма, односно финансиските
показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.
I.4. Изградба на објекти за индивидуално домување
Продолжување на активностите за изградба на 100
објекти за индивидуално домување на целата територија на Република Македонија со околу 300 стана со површина од околу 21.000,00 м2. Во реализација се 18 објекти со 54 стана со површина од 3.718,74 м2 и тоа во
општина Илинден во населба Илинден 8 објекти со 24
стана и површина од 1.874,28 м2 , во општина Ѓорче
Петров во населба Ѓорче Петров 5 објекти со 15 стана
и површина од 964,38 м2 и во општина Гази Баба во
населба Маџари 5 објекти со 15 стана и површина од
880,08 м2.
Физичките показатели се дадени во Прилог 4, кој е
составен дел на оваа програма, односно финансиските
показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.
I.5. Изградба на станови за лица во социјален
ризик и други ранливи групи
Со оваа програма, се планира продолжување на активностите за изградба на објекти со станови за лица
во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 33 објекти со 1.741 стан со вкупна површина од 71.942,90
м2, деловен простор со површина од 2.160,94 м2, гаражи со површина од 353,97 м2 и 1.697 подруми со површина од 10.357,24 м2.
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Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од
закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по
претходно изготвена програма.
Објектите се рализираат во период на градба 20072019 година.
Досега се изградени 14 објекти со 678 станa и тоа
еден објект во Македонска Каменица со 29 стана, два
објекти во Скопје објект 3.1 и 3.2 Ѓорче Петров Јурија
со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30
стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во
Кичево со 32 стана, еден објект во Кочани со 29 стана,
еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект
во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан,
еден објект во Берово со 51 стан, еден објект во Ресен
со 18 стана, еден објект во Демир Хисар со 25 стана и
еден објект во Прилеп со 76 стана.
Во градба се 3 (три) објекти со 123 стана и тоа еден
објект во Македонски Брод со 10 стана, еден објект во
Кочани со 43 стана и еден објект во Гостивар со 70
стана.
Во 2016 година со градба ќе отпочнат 5 (пет) објекти со 487 стана и тоа еден објект во Пехчево со 34
стана, еден објект во Виница со 39 стана, еден објект
во Свети Николе со 54 стана, еден објект во Скопје со
312 стана и еден објект во Пробиштип со 48 стана. Исто така во 2016 година ќе се извршат припремни работи, односно изработка на проектна документација и
геомеханички истражни работи за еден објект во Тетово со 54 стана и еден објект во Неготино со 62 стана.
Останатите 337 стана во Шуто Оризари, Струмица,
Сарај, Гевгелија, Куманово, Велес и Дебар ќе се реализираат во периодот 2017-2018 година.
Просечната цена на чинење за изградба изнесува
526 Евра/ м2 плус ДДВ.
Распределбата на овие станови под закуп се врши
согласно Одлуката за распределба на социјалните станови како и условите за нивно користење изградени по
програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија.
Досегашниот физички напредок на целиот проект
изнесува просечно 41,59%, во 2016 година ќе се реализираат 5,65%, а останатите 52,76% ќе се реализираат во
2017-2018 година.
Физичките показатели се дадени во Прилог 5, кој е
составен дел на оваа програма, односно финансиските
показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.
I.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација
Заради спроведување на Законот за денационализација, се врши изградба на 57 стана, со вкупна површина од 3.112,20 м2 и тоа 7 стана во Скопје, 48 стана во
Битола, еден стан во Охрид и еден стан во Тетово.
Физичките показатели се дадени во Прилог 6, кој е
составен дел на оваа програма, односно финансиските
показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.
I.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија
Согласно донесените Одлуки на Владата на Република Македонија, Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката - Скопје во текот
на 2016 година ќе ги довршува со градба или ќе отпочне со градба на следните објекти:
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Физичките показатели се дадени во Прилог 7, кој е
составен дел на оваа програма, односно финансиските
показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.
Рекапитуар на предвидената станбена изградба која
се очекува да се одвива во текот на 2016 - 2019 година
претставуваат: 3.954 стана со вкупна површина од
210.375,49 м2, деловен простор со површина од
26.909,62 м2, гаражи со површина 35.910,19 м2 и 2.471
подрум со површина од 15.169,80 м2.
Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е
даден во Прилог 8 кој е составен дел на оваа програма.
ГЛАВА II
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА
II.1. Финасиски показатели за довршување на
станови во градба од претходни програми наменети
за продажба
Вкупното чинење на објектите со станови во градба
од поранешните програми, наменети за продажба, изнесува 512.871.671,00,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015
година вложувањата во овие објекти изнесуваат
416.049.072,00 денари плус ДДВ, а потребните средства
за нивното целосно завршување изнесуваат 96.822.599,00
денари плус ДДВ и истите ќе се вложат во текот на 2016
година, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се
обезбедат од предвидените извори на финансирање во
Глава III од оваа програма.
Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно
квалитетно довршување и давање во употреба во 2016
година.
II.2. Финасиски показатели за изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2016 година
Вкупното чинење на објектите со станови наменети
за продажба изнесува 693.344.858,00 денари плус ДДВ.
До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти
изнесуваат 10.394.131,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивно целосно завршување изнесуваат
682.950.728,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2016 година ќе се вложат средства во висина од 163.824.167,00
денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на
финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 519.126.561,00 денари ќе се вложат во текот на 20172018 година.
За овие објекти се очекува нивно квалитетно довршување и давење во употреба во 2017-2018 година.
II.2.1. Финасиски показатели за повеќегодишните проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба
Вкупното чинење на добјектите со станови наменети за продажба од повеќегодишните проекти изнесува
4.917.898.824,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015
година вложувањата во овие објекти изнесуваат
14.065.683,00 денари плус ДДВ, а потребните средства
за
нивно
целосно
завршување
изнесуваат
4.903.833.140,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2016
година ќе се вложат средства во висина од 8.002.769,00
денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на
финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 4.895.830.372,00 денари ќе се вложат во текот на
2017-2019 година.
За овие објекти се очекува нивно квалитетно довршување и давење во употреба во 2017-2019 година.
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II.3 Финансиски показатели за изградба на станови за станбено необезбедени лица (млади брачни
двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители,
самци и други станбено необезбедени лица)
Вкупното чинење на објектите со станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други
станбено необезбедени лица) изнесува 273.262.702,00
денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 764.387,00 денари
плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се
средства во висина од 272.498.314,00 денари плус ДДВ.
Во текот на 2016 година се очекува да се вложат средства во износ од 38.806.074,00 денари плус ДДВ, кои ќе
ги финансира Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава
III од оваа програма. Останатите 233.692.240,00 денари
плус ДДВ ќе бидат вложени во текот на 2017-2019 година.
II.4. Финансиски показатели за изградба на објекти за индивидуално домување
Вкупното чинење на објектите за индивидуално домување кои што се во реализација изнесува
133.581.860,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат
112.633,00 денари плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се средства во висина од
133.469.227,00 денари плус ДДВ и истите ќе бидат вложени во текот на 2016 година, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.
II.5. Финансиски показатели за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи
групи
Вкупното чинење објектите со станови за лица во
социјален ризик и други ранливи групи (изградба на
социјални станови) изнесува 2.990.955.834,00 денари
со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена
вредност на градежното земјиште на локациите предвидени за изградба на објектите, како и вкалкулирани
4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7
милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбедуваат со кредит од Банката за развој при Советот на Европа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и изградбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ ќе
бидат финансирани од страна на Владата на Република
Македонија со средства од Буџетот за 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година, како
и со средства на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје од сопствено
работење.
До крај на 2015 година платени се средства во висина од 1.243.918.075,00 денари кои се обезбедени од
следните извори:
- 703.948.140,00 денари платени од страна на Република Македонија (од досегашните Буџети на Република Македонија и средства од сопствано работење на
Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката – Скопје);
- 539.969.935,00 денари од кредитот од Советот на
Европа.
Во 2016 година потребни се средства во висина од
304.000.000,00 денари.

Стр. 38 - Бр. 7

- 12.000.000 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2016 година од Основниот буџет;
- 292.000.000,00 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република
Македонија за 2016 година од Заеми - кредит од Банката Советот на Европа.
II.6. Финансиски показатели за изградба на станови за реализација на Законот за денационализација
Вкупното чинење на изградбата на 57 стана, кои ќе
се градат заради спроведување на Законот за денационализација, изнесува 128.000.000 денари плус ДДВ
Средствата ќе бидат обезбедени со кредит од домашните банки за целиот износ, со државна гаранција,
согласно Законот за јавен долг.
Само во 2016 година потребни се средства во висина од околу 2.000.000,00 денари.
II.7. Финансиски показатели за довршување и
изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија
Вкупното чинење за довршување и изградба на објектите по Одлуки на Владата на Република Македонија изнесува 3.956.180.341,00 денари плус ДДВ. До крај
на 2015 година вложени се средства во висина од
1.410.536.221,00 денари плус ДДВ. За целосно довршување на овие објекти потребни се уште
3.071.469.120,00 денари плус ДДВ, а во 2016 година ќе
бидат вложени средства во висина од 699.101.436,00
денари плус ДДВ. Изворите на средства за овие објекти се наведени во Глава III од оваа програма.
За изградба на Источна и Западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и
илуминација на Национална Арена Филип II Македонски, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална
Арена Филип II Македонски, довршување целосно на
изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на
источна и западна трибина, опремување на Национална
Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и
поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на
инфраструктурна мрежа на објекти како и за изградба
на TV COMPOUND - паркинг за репортажни коли за
Национална арена Филип II Македонски во Скопје, за
целосно ставање во функција на реконструираниот
спортски терен и борилишта, поставување на UPS модуларни системи, преградување на подтрибинскиот
простор за потребите на UEFA, и фасадно обликување
и илуминација и партер на северна трибина, во 2016
година потребни се средства во висина од
183.000.000,00 денари плус ДДВ, кои се обезбедуваат
од предвидените извори на финансирање во Глава III
од оваа програма.
Вкупното чинење на изградбата на катната гаража
во Скопје на градежната парцела 6.7 од планот Мал
ринг изнесува 261.988.854,00 денари. До крај на 2015
година вложени се средства во висина од
113.073.908,00 денари. За целосно довршување потребни се средства во висина од 148.914.946,00 денари и
истите ке бидат вложени во текот на 2016 година, од
кои 59.565.978,00 денари средства од Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката –
Скопје (обезбедени од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма) и 89.348.968,00
денари од банкарски кредити.
Вкупното процентуално учество на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката –
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Скопје на изградбата на објектот на улица Македонија
(ред. број 4 од Табела I.7 од прилогот бр.7) и објектот
на улица Бихачка под реден број 5 од истата табела, изнесува 59.434.674,00 денари плус, до крај на 2015 година вложени се средства во висина од 21.098.181,00 денари плус ДДВ, а останатите 38.336.490,00 денари плус
ДДВ ке бидат вложени во 2016 година, кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во
Глава III од оваа програма.
Вкупното чинење на објектот за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката – Скопје изнесува 575.799.927,00 денари
плус ДДВ. До крај на 2015 година вложени се средства
во висина од 24.890.024,00 денари плус ДДВ. За целосно завршување на објектот потребни се средства во висина од 550.909.903,00 денари плус ДДВ. Во 2016 година се очекува да се вложат средства во висина од
300.000.000,00 денари плус ДДВ, кои се обезбедуваат
со банкарски кредит. Останатите средства ќе бидат
вложени во текот на 2017 година.
За изградба на 2 катни гаражи во Охрид во 2016 година ќе бидат вложени средства во висина од
10.400.000,00 денари плус ДДВ и тоа за припремни работи (геомеханички истражни работи, урбанистички
проекти и основи проекти за изведба), сопствени средства на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје, кои се обезбедуваат
од предвидените извори на финансирање во Глава III
од оваа програма.
Рекапитуларот на финансиски средства е даден во
Прилог 9 на оваа програма.
ГЛАВА III
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ВО ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2016 ГОДИНА
За реализација на програмата во делот за изградба
на станбен простор, во 2016 година вкупно потребни се
средста во висина од 1.427.576.273,00 денари, кои се
обезбедуваат од следните извори на финансирање:
За изградба на станови за лица во социјален ризик:
- 12.000.000 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2016 година од Основниот буџет;
- 292.000.000,000денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република
Македонија за 2016 година од Заеми - кредит од Банката за развој при Советот на Европа.
За изградба на катна гаража во Скопје:
- 89.348.968,00 денари од банкарски кредит;
- 2.000.000 денари за изградба на станови за реализација на Законот за денационализација се обезбедуваат со кредит од домашните банки за целиот износ, со
државна гаранција, согласно Законот за јавен долг.
За изградба на објектот ГП 7.1.1 мал ринг за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје:
-300.000.000,00 денари од банкарски кредит.
ОСТАНАТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
Останатите 732.227.305,00 денари потребни за реализација на програмата во 2016 година се обезбедуваат од следните извори на финансирање:
III. 1. Приходи од ануитети за 2016 година од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми
со одложено плаќање.
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Ануитети од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми во износ од 73.440.048,00 денари:
Ануитети 73.440.048,00 ……...
Вкупно III.1.

73.440.048,00 денари
73.440.048,00 денари

III 2. Приходи од закупнина на станбен и деловен
простор за 2016 год. за проширување на материјалната
основа.
.
Закупнина за станбен простор
41.974.000,00 денари х 23 5%..........
Закупнина за деловен простор
120.092.000,00 денари х 23,5% . . . .
Вкупно III.2.

9.864.125,00 денари
28.221.620,00 денари
38.085.745,00 денари

III. 3. Од продажба на станови, гаражи и подруми
во објекти во градба:
- Од објекти во РЦ Аеродром,
Радиобран Објект 3.1. и Париска 298.856.000
- Букурешка Објект 4.40
Вкупно III.3.

298.856.000,00 денари
34.400.000,00 денари
333.256.000,00 денари

III.4. Паркинг, Стадион и Катни гаражи:
Вкупно III.4.

32.100.000,00 денари
32.100.000,00 денари

III.5. Приливи од наплатени утужени побарувања:
16.000.000,00 денари
Вкупно III.5. 16.000.000,00 денари
III.6. Побарувања по основ на ДДВ:
48.428.687,00 денари
Вкупно III.6. 48.428.687,00 денари
III.7. Побарување – Тутунски комбинат Прилеп:
25.240.620,00 денари
Вкупно III.7. 25.240.620,00 денари
III. 8. Од продажба на станови, гаражи и подруми
во објекти на залиха:
Очекувани приходи
Вкупно III.8.

165.700.000,00 денари
165.700.000,00 денари

Извори на финансирање
III.1 Приходи од ануитети
III.2 Приходи од закупнина на станбен
и деловен простор
III.3 Oд продажба на станови
деловен простор,гаражи и подруми
во објекти во градба
III.4. Паркинг, Стадион и Катни гаражи
III.5. Од наплатени утужени побарувања
III.6. Побарувања по основ на ДДВ
III.7. Побарување – Тутунски комбинат Прилеп
III. 8. Од продажба на станови, деловен простор гаражи и подруми во
објекти на залиха:
Вкупно:

(денари)
73.440.048,00
38.085.745,00
333.256.000,00
32.100.000,00
16.000.000,00
48.428.687,00
25.240.620,00
165.700.000,00
732.251.100,00

Потребни средства за реализација
на програмата во делот на станбена изградба за 2016 година
Очекувани приходи од извори
на финансирање за реализација
на програмата во делот на станбена изградба за 2016 година

732.227.305,00 денари

732.251.100,00 денари

Разликата од 23.795,00 денари ќе се користи како
фонд за ликвидност.
ТРЕТ ДЕЛ
Продажба на станови сопственост на Република
Македонија
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката врши продажба на станови сопственост на Република Македонија и тоа:
1. Станови кои се градат или се изградени по претходни програми и со оваа програма, наменети за продажба;
2. Станови кои се користат од лица без соодветен
акт за доделување и користење, согласно Законот за
домување;
3. Станови за кои во актот за доделување и/или во
договорот за закуп е утврдено право на откуп, согласно
Законот за домување;
4. Продажба на станови изградени по „Проектот за
изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“;
5. Продажба на станови во општествена сопственост за кои корисниците не го оствариле правото на откуп, односно правото на пренос на правото на користење на стан согласно член 131 и 132 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“
број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и
42/14), како и согласно членот 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14).
1. Станови кои се градат или се изградени по
претходни програми и со оваа програма,
наменети за продажба
1.1 Станови за станбено необезбедени лица (млади
брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)
Становите наменети за станбено необезбедени лица
(млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени
лица), ќе се продаваат согласно Одлуката за продажба
на станови на кои права, должности и одговорности во
поглед на располагањето има Република Македонија.
Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки,
со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 години и кои се во брак најмногу 10 години во зависност
од бројот на децата, и самохрани родители во зависност од период на самохран родител и бројот на децата, инвалидизирани лица, самци и други станбено
необезбедени лица кои се државјани на Република Македонија и кои не поседуваат стан, куќа или куќа за одмор и рекреација во лична сопственост, во сопственост
на брачниот другар и децата на територија на Република Македонија. Предност при купување на овие станови ќе имаат брачните парови, самохрани родители, инвалидизирани лица, самци и други станбено необезбедени лица кои имаат постојано место на живеење во
местото каде е изграден станот. Спроведување на постапката за распределба на становите во зависност од
бројот на бодови ќе се врши по електронски пат во Ми-
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нистерството за транспорт и врски. Постапката и начинот на плаќање ќе се врши согласно Одлуката за продажба на станови на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Република Македонија.
Физичките показатели се дадени во Прилог 3 на
оваа програма.
1.2 Станови изградени и во градба од претходни
програми
Станови изградени и во градба од претходни програми, наменети за продажба, ќе се продаваат со 100%
плаќање од пазарната продажна цена и во постапка определена со акт на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката.
Физичките показатели се дадени во Прилог 1 на
оваа програма.
1.3 Станови наменети за продажба во објекти предвидени за изградба согласно оваа програма
Становите наменети за продажба во објекти предвидени за изградба согласно оваа програма, ќе се продаваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и
во постапка определена со акт на Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.
Физичките показатели се дадени во Прилог 2 на
оваа програма.
За реализација на ваквиот начин на продажба на
становите од точка 1.2 и точка 1.3, од особена важност
се одредбите на Законот за катастар на недвижности и
неговата примена.
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, може да ја организира продажбата
на становите преку користење на финансиски услуги
од деловните банки, како и странски (меѓународни)
финансиски институции или конзорциуми.
2. Предмет на продажба се станови сопственост на
Република Македонија кои се користат од лица без
соодветен акт за доделување и користење на станот
Продажбата на овие станови се врши во готово или
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.
Вредноста на станот се определува согласно со
Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на
висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.
Во вака утвдената продажна цена се додава и надоместок за претходното користење на станот која се
пресметува во висина на закупнината којашто важела
во периодот на користењето на станот.
Неплатениот надоместок за претходното користење
на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.
Од влегување во сила на Законот за домување во
месец август 2009 година, голем дел од постапките за
откуп на станот кои се водат пред Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за РепубликатаСкопје како и постапките за закуп на станот кои се во-
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дат пред Комисијата за станбени прашања при Влада
на Република Македонија се завршени, така што се
очекува во 2016 година финално да се реализира продажбата и закупот на станови по овој основ.
3. Продажба на станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на
откуп
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување (Службен весник на Република Мекедонија бр.163/13) е предвидена продажба на станови за
кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп
е утврдено право на откуп.
Продажбата на овие станови се врши во готово или
на одложено плаќање со учество од 30% од цената на
станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до
180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.
Вредноста на станот се определува согласно со
Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на
висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови
за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.
Во вака утвдената продажна цена се додава и надоместок за претходното користење на станот која се
пресметува во висина на закупнината којашто важела
во периодот на користењето на станот.
Неплатениот надоместок за претходното користење
на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.
Во евиденцијата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје има
станови за кои во актот за доделување и/или договорот
за закуп е уврдено право на откуп. Барањето за откуп
на станот, овие лица имаат право да го поднесат во рок
од една година од стапување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за домување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
163/13), а доколку не поднесат барање за откуп, ќе се
сметаат за лица кои користат стан во сопственост на
Република Македонија под закуп.
Поголем дел од постaпките за продажба на овие
станови се завршени, така што се очекува во 2016 година финално да се реализира продажбата на становите
по овој основ.
4. Продажба на станови изградени по „Проектот за
изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со
ниски приходи“
Согласно Одлуката за изменување и дополнување
на одлуката за услови и критериуми за распределба на
станови изградени по “Проектот за изградба на станови
кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ од Владата на Република Македонија под бр.42-8897/1 од
02.12.2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.181/2014), корисниците на станови изградени по Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ ФП 1340, барањата
за откуп на станот можеа да ги поднесат до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје до 31.03.2015 година.
Условите за откуп на станот се предвидени во зависност од висината на приходите во семејното домаќинство и тоа:
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- Лица со ниски приходи – со минимално учество
од 5%, рок на отплата на станот 30 години, со фиксна
каматна стапка 4%
- Лица со просечни приходи – со минимално учество од 20%, рок на отплата на станот 30 години, со
фиксна каматна стапка 4%
- Лица со високи приходи - минимално учество од
30%, рок на отплата на станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4%.
И корисниците кои поднеле барање за закуп, а спаѓаат во некоја од трите категории, исто така имаат право на откуп на станот во иднина со тоа што во договорот за закуп им е предвидено и тоа право.
5. Продажба на станови во општествена сопственост за кои корисниците не го оствариле правото на
откуп, односно правото на пренос на правото на користење на стан согласно член 131 и 132 од Законот
за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13,
163/13 и 42/14), како и согласно членот 7 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“
бр.199/14).
Корисниците на станови во општествена сопственост кои не го оствариле правото на откуп, односно
правото на пренос на правото на користење на стан
согласно член 131 и 132 од Законот за домување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14),
како и согласно членот 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14), се категоризираат во четири групи по однос на остварени приходи
во заедничкото домаќинство и тоа:
1. Лица во социјален ризик - кои се приматели на
социјална или постојана парична помош;
2. Лица со ниски приходи - чиј што вкупен приход
во заедничкото домаќинство е максимум една и пол
просечна нето плата (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република
Македонија);
3. Лица со просечни приходи - чиј што вкупен приход во заедничкото домаќинство изнесува помеѓу една
и пол просечна нето плата и две и пол просечни нето
плати (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на РепубликаМакедонија) и
4. Лица со високи приходи - чиј што вкупен приход
во заедничкото домаќинство изнесува над две и пол
просечни нето плати (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република
Македонија).
Овие лица може да поднесат барање за откуп на
стан до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката-Скопје.
Вредноста на овие станови се определува согласно
Уредбата за методологија за утврдување на вредноста
на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови
за службени потреби, за привремен закуп и закуп на
станови за определена намена.
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Доколку овие лица имаат заостанат долг по основ
на закупнина, истиот заедно со засметаната камата може да го платат пред склучување на договорот за купопродажба на стан или истиот во целост може да се
додаде на продажната вредност на станот.
ЧЕТВРТ ДЕЛ
Стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката и негово
инвестиционо и тековно одржување
ГЛАВА I
Стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката
Инвестиционо и тековно одржување на станбен
простор
1. Оцена за состојбите
Оцената за состојбите во врска со одржувањето на
станбениот простор во оваа програма се прикажува
преку: физичките показатели наведени во Прегледи на
станови по „квалитет на градбата” „структура на станови”, „вкупно станови со вкупна површина“ и според
„статус на користење”.
1.1. Физички показатели за станбените згради и
станови
Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на инвестиционо одржување искажан преку физички показатели врз основа на 20.10.2015 година според квалитетот на градба, структурата на станови, бројот на вкупно станови со вкупна површина и според статус на користење се прикажува како што следи:
1.1.1
градба

Бројот на станови според квалитетот на

Вкупниот број на станови сопственост на Република Македонија според кавалитетот на градба искажани
со состојба 20.10.2015 година година изнесува 4.887
од кој број искажани според квалитетот на градба се:
- бројот на станови од тврда градба изнесува 3.664
стана;
- бројот на станови монтажна градба изнесува 573
стана;
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- бројот на станови во субстандардна состојба изнесуваат 650 стана.
1.1.2. Број на станови според структурата

1.1.4. Бројот на станови според статусот
на користење
Табела 4

Табела 2

Бројот на двособни станови е најголем и изнесува
1.942 стана, бројот на еднособни станови изнесува
1.524, бројот на трособни станови изнесува 608 бројот
на четирисобни станови е 112 стана и бројот на гарсоњери изнесува 701 стан.
1.1.3. Површина на становите
Табела 3

Разликата во вкупниот број на станови (од 20 стана)
која се јавува за Подружница Скопје во претходните
табели 1, 2 и 3 (1.982 стана), споредено со податоците
во Табела 4 (2.002 стана), произлегува од состанарски
однос на станарите.
Бројот на становите искажан со состојба 20.10.2015
година година според статусот на користењето од страна на корисниците на становите со статус на станарско
право изнесуваат 1.019 стана.
За разлика од останатиот број на станови за кои не
е решен статусот на корисниците, овој број на корисници во пракса не предизвикува посебни проблеми, затоа што е решен нивниот статус во однос на користењето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници,
статусот на користењето на становите е проблематичен
се до неговото конечно решавање.
Рекапитуларниот приказ на корисниците со нерешен статус на користењето е следниот:
- корисници на станови со времени решенија
- корисници на станови без соодветен акт за
доделување и користење на станот
- корисници на станови со друг вид на користење
ВКУПНО:

1.649
1.171
1.068
3.888

Корисници на станови со времени решенија
Во оваа категорија на корисници на станови со времени решенија во најголем број случаеви се станови
ангажирани за реализација „Програмите за уредување
на градежно земјиште на Општините“, како и станови
ангажирани за ранливи категории на граѓани, распределени станови по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674.
Корисници на станови без соодветен акт
за доделување и користење на станот
Вкупната површина на становите сопственост на
Република Македонија искажано врз основа на состојба 20.10.2015 година година изнесува 248.410,72 м2 .
Според површината на становите може да се констатира дека најголем број на станови има во Скопје
1.982 со површина од 93.067,31 м2, што претставува
37,47 од вкупната површина.

Во оваа категорија согласно Законот за домување
под користење на стан сопственост на Република Македонија без соодветен акт за доделување и користење,
се подразбира користење на стан од страна на лице кое
е вселено и користи стан во сопственост на Република
Македонија без акт за доделување и користење на станот издаден од надлежен орган и без Договор за користење односно закуп на станот.
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Друг вид на корисници:

Табела 1

Во категорија друг вид на корисници спаѓаат становите во сопственост на поранешните ЈУ Републики, како и станови издадени по основ на закуп согласно на
Законот за домување, станови на хаусмајстори, нераспределени станови согласно Проектот ФП 1340 и Проект ФП 1674, лица со Решенија за закуп и право на откуп по услови на Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење за Републиката-Скопје.
Извори на средства
Основен извор за финансирањето на активностите
околу одржувањето на станбен простор претставува закупнината како цена на услугите за користење на становите наменети за одржување.
Висината на средствата од закупнината со кои се
реализира оваа Програма, во делот за одржување на
станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на
Директори на Акционерското друштво за изградба и
стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.
Поаѓајки од ваквите основи, апсолутните износи на
финансиските средства во 2016та година за одржување
на станбен простор на ниво на Република Македонија
изнесуваат вкупно 12.651.666,50 денари или поединечно по Подружници:
Табела 5

Распределбата на планираните средства наменети
за одржување на станбен простор по Подружници е
направена согласно планираниот број на становите и
планираната наплатена закупнина за 2016та година, а
согласно актот на Акционерското друштво за изградба
со станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје, што е и основна рамка за вложувањата и интервенциите од страна на Подружниците.
ГЛАВА II
Инвестиционо и тековно одржување на деловен
простор од значење за Републиката
I. ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ
1. Преглед на деловен простор од значење за Републиката според територијална распределеност
Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, покрај станбениот простор
стопанисува и со деловен простор од значење за Републиката, прикажан во физички показатели во следниов
табеларен преглед:

Бројот на деловните единици на ниво на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје на 20.10.2015 година година изнесува
вкупно 1.336. деловни единици со вкупна корисна површина од 169.850,81 м2.
Согласно оваа табела најголем број деловни единици има во Скопје 527 со вкупна површина 85.981,54
м2 и Битола со 437 деловни единици со вкупна површина 25.941,53 м2.
Табела 1.А.

Според квалитет на градба од вкупно 1.336 деловни
единици:
- 938 деловни единици се од траен карактер;
- 398 деловни единици се од времен карактер.
II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА
Основен извор на средства за финансирање на активностите околу тековното и инвестиционото одржување на деловните згради и деловните простори претставува закупнината.
Мерките и активностите кои во текот на 2015та година беа превземени за зголемување на висината на наплатата на закупнината, планираните средства за 2016та
година кои ќе бидат ангажирани за одржување на деловните згради и деловните простории на ниво на Република Македонија, се прикажани во табелата број 2.
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Табела 2

Според прикажаната табела вкупните планирани
средства за одржување на деловните згради и деловни
простории изнесуваат 20.102.361,12 денари.
III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА НА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
Мерки за одржување
При реализацијата на оваа Програма треба да се
имаат во предвид следните мерки заради обезбедување
на подобри услови за одржување на деловниот простор:
1. Да се склучат Договори за тековно и инвестиционо одржување со можен обем на работи, согласно определбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе служи како основа за утврдување на пресметките за реализација на работите на одржувањето.
2. Заради избегнување на појава од одредени можни штети, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење на Републиката-Скопје треба да ги превземе
сите мерки на обезбедување и осигурување, со цел да
се спречат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните обврски со корисниците на деловните простории како закупци, како и преку другите надлежни органи во Републиката.
ГЛАВА III
Подобрување на условите на домувањето во
постојните станбени згради и станови
Поаѓајќи од досегашното искуство како и од утврдените обврски, Акционерското друштво за изградба
и стопанисување со станбен простор и со деловен
простор од значење на Републиката-Скопје при реализација на оваа програма, а заради обезбедување подобри и поефикасни услови за одржување на постојните
станбени згради и станови, треба да го спроведе следното:
1. При спроведувањето на јавната набавка за инвестиционо одржување како оперативно дејствие во одржувањето на станбените згради и станови, треба да се
поаѓа од претходно извршена анализа на станбените
згради и станови преку изготвување на техничка документација со предмер на количините на работа и нивната вредност.

2. Планот за јавни набавки треба да коренспондира
со паричните средства наменети за одржување на
станбените згради и станови утврдени во оваа програма.
3. При интервенциите за одржување на повеќестанбените објекти-станбени згради, со мешовита сопственост, од особена важност е досегашно дефинирање на
делот на интервенциите кои се на терет на средствата
предвидени со оваа програма.
Реалното дефинирање на средствата за делот што
се однесува за становите во сопственост на Република
Македонија во повеќестанбените објекти-станбени
згради, во секој случај, треба да биде и облигационо
регулирано, преку соодветен договор за интервенции
во одржувањето со сопствениците на посебните делови, почитувајќи го притоа донесениот План за одржување на станбената зграда.
За реализација на предходното во станбените згради со мешовита сопственост потребна е соработка со
заедницата на сопственици, односно со управителот на
станбените згради кои на собирот на сопственици донеле одлука со зградата да управува управител, се со
цел да се постигне рационална, економична и ефикасна
реализација на интервенциите во одржувањето на станбениот објект.
4. Заради избегнување на одредени можни штети од
негрижата од одржувањето на станбените објекти од
било кои субјективни или објективни причини, (заедница на сопственици, поединци, сопственици и друго)
Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење на
Републиката-Скопје да покрене иницијатива за остранување на причините кои би довеле до можни штети.
При отстранување на причините за можните штети,
Акционерското друштво за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење на
Републиката-Скопје е должно да ги користи сите овластувања што се дадени со позитивните законски прописи, а особено одредбите на Законот за домување како основен нормативен акт од областа на домувањето,
да и ги информира и да инсистира органите надлежни
за оваа област да интервенираат за остранување на
причините кои би довеле до можни катастрофи.
ПЕТТИ ДЕЛ
Реализација на програмата
Оваа програма ќе ја реализира Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбениот
простор и со деловниот простор од значење за Републиката - Скопје, согласно Законот за домување и претставува основа за отпочнување на постапка за добивање на одобрение за градење, согласно прописите за
градење на објекти.
ШЕСТTИ ДЕЛ
Завршна одредба
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-12661/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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297.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14 и 192/15),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 20/13, 24/14 и 13/15), во член 2
став 2 во табелата во точката 1 „Демографија и социјални статистики" во статистичкото истражување „бр
1.02.01/01/01 Анкета за работната сила (АРС)" во редот
4 „Кратка содржина на истражувањето", по зборовите
„Податоци за:" се додаваат зборовите „единствениот
матичен број на граѓанинот".
Во статистичкото истражување „бр 1.03.01/01/01
Основни училишта на крајот на учебната година
(УОК)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.03.01/01/05 Попис на училишен простор, основно и средно (прашалник
за училишна зграда) ( УЗГР. 1)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.03.01/01/06
Попис на училишен простор, основно и средно (прашалник за училиште) (УЗГР2)" во редот 6 „Начин на
прибирање на податоците" зборот „Самопополнување"
се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.03.01/02/01
Средни училишта на почетокот на учебната година
(УСП)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.03.02/01/01
Анкета за континуирана стручна обука" во редот 6
„Начин на прибирање на податоците" зборовите „Комбиниран начин" се заменуваат со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.04.01/01/08
Статистичко истражување - музеи, музејски збирки
(КУ.4, КУ.5)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со
зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.04.01/02/03
Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во РМ кои
емитуваат радиопрограма (РА.1)" во редот 6 „Начин на
прибирање на податоците" зборот „Самопополнување"
се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.04.01/02/04
Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во РМ кои
емитуваат телевизиска програма (ТВ.1)" во редот 6
„Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 1.07.01/01/09
Статистичко истражување за домови-интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на
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престојот на родителот-издржувателот (ШД)" во редот
6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско
пополнување".
Во статистичкото истражување „бр.2.01.06/01/01
Регионални сметки" во редот 9 „Рок за публикување
т+(денови)" зборовите „Т+540" се заменуваат со зборовите „Т+690".
Во статистичкото истражување „бр. 2.03.03.01/04
Биланс и преглед на останати финансиски институции
(4СП, 4СФ)" во редот 3 „Извештај на единица" по зборовите „со инвестициски фондови" се става запирка и
се додаваат зборовите „и друштва даватели на финансиски лизинг и финансиските друштва".
Во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „Европски систем на сметки 1995
(ЕСС)" се додаваат зборовите „Регулатива на Европската централна банка којашто се однесува на статистиката на средствата и обврските на инвестициските
фондови (EЦБ/2013/38) и Регулатива на Европската
централна банка којашто се однесува на статистичките
барања за известување за осигурутелните друштва
(ЕЦБ/2014/50).
Во статистичкото истражување „бр .2.03.03.01/05
Преглед на финансиски институции (5СФ)" во редот 3
„Извештајна единица" по зборовите „со инвестициски
фондови" се додаваат зборовите „и друштва даватели
на финансиски лизинг и финансиски друштва".
Во статистичкото истражување „бр .2.03.03.01/07 Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и
девизните вкупно примени депозити и вкупно одобрени
кредити на банките (КС1 ВК)" називот на статистичкото
истражување „Извештај за пондерирани каматни стапки
на денарските и девизните вкупно примени депозити и
вкупно одобрени кредити на банките (КС1 ВК)" се менува и гласи: „Пондерирани каматни стапки и износи на
сметководствената состојба на дадените кредити и на
примените депозити (образец КС1)".
Во редот 4 „Кратка содржина на истражувањето"
по зборовите „(физички лица и самостојни вршители
на дејност со личен труд)" се додаваат зборовите „и
непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата".
Во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „Прирачник за статистика на каматни стапки на монетарните и финансиски институции" се додаваат зборовите „Регулатива на Европската
централна банка којашто се однесува на статистиката
на каматни стапки применети од страна на монетарнофинансиските институции (ЕСВ/2013/34) и нејзина измена преку Регулативата на ЕЦБ (ЕСВ/2014/30); -Прирачник за статистика на монетарно-финансиските институции и пазарна статистика на Европската централна
банка ЕЦБ/2014/15; и -Прирачник за статистиката на
каматните стапки на монетарно-финансиските институции, октомври 2003 година."
Во статистичкото истражување „бр .2.03.03.01/08
Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните новопримени депозити и новоодобрени кредити на банките (КС1 НОВИ)" називот на статистичкото истражување „Извештај за пондерирани каматни стапки на денарските и девизните новопримени
депозити и новоодобрени кредити на банките (КС1
НОВИ)" се менува и гласи: „Пондерирани каматни стапки и износи на сметководствената состојба на новопримените депозити и новоодобрените кредити и преку-
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ноќните депозити, обновливи кредити (револвинг), негативните салда на тековните сметки и кредитите врз
основа на кредитни картички (обрасци КС2 до КС5)".
Во редот 3 „Извештајна единица" по зборот
„Банки" се додаваат зборовите „и штедилници".
Во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „-Прирачник за статистика на каматни стапки на монетарните и финансиски институции" се додаваат зборовите „-Регулатива на Европската
централна банка којашто се однесува на статистиката
на каматните стапки применети од страна на монетарно-финансиските институции (ЕСВ/2013/34) и нејзина измена преку Регулативата на ЕЦБ (ЕСВ/2014/30);
- Прирачник за статистика на монетарно-финансиските
институции и пазарна статистика на Европската централна банка ЕЦБ/2014/15; и - Прирачник за статистиката на каматните стапки на монетарно-финансиските
институции, октомври 2003 година."
Во статистичкото истражување „бр..2.03.03.01/16
Финансиска сметка" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник и Упатство
за монетарна и финансиска статистика (Monetary and
Financial Statistics Manual, IMF 42000, Monetary and
Financial Statistics Compilation Guide IMF, April
420068); European System of Accounts 2010 (ESA 2010);
System of National Accounts - SNA 2008" се заменуваат
со зборовите „Систем на национални сметки, изготвен
од страна на ООН-СНС 2008; Европски систем на
сметки 2010 изготвен од страна на Евростат-ЕСС 2010;
Регулатива на ЕУ бр.549/2013 на Европскиот парламент и Советот од 21 мај 2013 година за Европскиот
систем на национални и регионални сметки во Европската унија; Регулатива на ЕУ бр.501/2014 на Европскиот парламент и Советот од 10 март 2004 година за
квартални финансиски сметки на државата; Прирачник
на ЕЦБ 2013/24 од 25 јули 2013 година за барањата на
ЕЦБ за статистичко известување во областа на кварталните финансиски сметки (ЕСВ/2013/24 (2014/3/ЕУ;
Прирачник за ЕЦБ 2015/40 од 26 ноември 2015 година,
дополнување на Прирачникот ЕСВ/2013/24 за барањата на ЕЦБ за статистичко известување во областа на
кварталните финансиски сметки (ЕСВ/2015/40) од
26.11.2015 година."
Во статистичкото истражување „бр.2.04.03/01/03 Статистичко истражување за висината на долгот на централната влада (консолидиран) (ЈАВЕН ДОЛГ)" називот на
статистичкото истражување „ Статистичко истражување
за висината на долгот на централната влада (консолидиран) (ЈАВЕН ДОЛГ)" се менува и гласи: „Статистичко истражување за висината на јавниот долг".
Во редот 4 „Кратка содржина на истражувањето"
зборовите „Состојба на надворешниот и внатрешниот
долг на централната влада (консолидиран)." се заменуваат со зборовите „Состојба на надворешен и внатрешен јавен долг. "
Во статистичкото истражување „бр.2.06.01/01/03
Анкета за инфлациски очекувања" во редот 3 „Извештајна единица" зборовите „Банки, претпријатија, експерти" се заменуваат со зборовите „финансиски институции, претпријатија, економски аналитичари" .
Во статистичкото истражување „бр.2.08.02/01/01
Платен биланс (ПБ)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник за платен
биланс, 5-то издание, ММФ, 1993" се заменуваат со
зборовите „Прирачник за надворешен долг, ММФ 2013
година".
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Во статистичкото истражување „бр.2.08.03/01/02
Странски директни инвестиции-состојби (СДИ СОСТОЈБИ)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „5. и" се бришат.
Во статистичкото истражување „бр.2.08.03/01/03
Странски директни инвестиции-движења (СДИ ДВИЖЕЊА)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „5. и" се бришат.
Во статистичкото истражување „бр.2.08.03/01/04
Меѓународна инвестициска позиција (МИП)" во редот
11 „Меѓународни стандарди и регулативи," зборовите
„5 и" се бришат.
Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/01
Бруто-надворешен долг" во редот 11 „Меѓународни
стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник за статистика на надворешниот долг, ММФ 2003" се заменуваат со зборовите „Прирачник за надворешниот долг,
ММФ 2013 година".
Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/02
Бруто-надворешни побарувања" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник
за статистика на надворешниот долг, ММФ 2003" се заменуваат со зборовите „Прирачник за надворешниот
долг, ММФ 2013 година".
Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/03 Извештај за девизни резерви и девизна ликвидност" во редот
11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите
„Водич за составување на извештаите за девизни резерви
и девизна ликвидност, ММФ 2001 и Прирачник за платен
биланс 5-то издание, ММФ 1993" се заменуваат со зборовите „Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2013 и Прирачник за
платниот биланс и меѓународната инвестициска позиција,
6-то издание, ММФ 2009".
Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/04
Официјални девизни резерви" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна
ликвидност, ММФ 2001 и Прирачник за платен биланс
5-то издание, ММФ 1993" се заменуваат со зборовите
„Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2013 и Прирачник за
платниот биланс и меѓународната инвестициска позиција, 6-то издание, ММФ 2009".
Во статистичкото истражување „бр 3.01.01/02/08
Полугодишен извештај за цените на становите
(ГРАД.41)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 3.02.01/04/02
Прашалник за деловните тенденции во градежништвото (ДТГ)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 3.02.01/04/03
Прашалник за деловните тенденции во трговија на мало (ДТТ)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 3.03.02/01/11
Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и
видови енергии на деловниот субјект (ЕНЕ. 13)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
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Во статистичкото истражување „бр 3.04.01/01/02
Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41ДОП
)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите
„Електронско пополнување".
По статистичкото истражување „бр.4.01.01/01/07.
Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе
во заштитен простор (ЗЕ.23), се додава ново статистичко истражување, кое гласи:

"4.01. 01/01/08

Пилот истражување за растително
производство-овоштарници и
лозја

Носител

Државен завод за статистика

Периодика

Годишна

Метод на прибирање на Целосен опфат
податоците
Начини на прибирање
на податоците

Самопополнување

Година на
спроведување

2016

Територијално ниво
на публикување

НТЕС 1 и 2

Рок за публикување
Т + (денови)
Меѓународни
стандарди и

T + 180
Одлука на Европска
комисија 97/80"

регулативи

Извештајна единица Домаќинство
Кратка содржина на Се прибираат податоци за овошистражувањето
тарници и лозја во домаќинства
Метод на прибира- Примерок
ње на податоците
Начини на прибира- Персонално интервју
ње на податоците
Година на
спроведување

2016

Територијално ниво не се публикува
на публикување
Рок за публикување
Т + (денови)
Меѓународни

Регулатива на ЕУ 1337/2011"

стандарди и
регулативи
Во статистичкото истражување „бр 4.01.02/01/02
Тримесечен извештај за заклан добиток во кланица (ЗЕ
.52)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците"
зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите
„Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 4.01.03/01/01
Годишен извештај во сточарство (ЗЕ.512А)" во редот 6
„Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
По статистичкото истражување „бр.4.01.03/01/01.
Годишен извештај за сточарство (ЗЕ.512А)" се додава
ново статистичко истражување, кое гласи:

"4.01. 03/01/02

Годишен извештај за сурово
млеко и добиени производи
во млекарите

Во статистичкото истражување „бр. 4.02.01/01/06
Годишен извештај за органско производство (ЗЕОРГ)"
во редот 5 „Метод на прибирање на податоците" зборот „Примерок" се заменува со зборовите „Целосен опфат". Во редот 6 „Начин на прибирање на податоците"
зборовите „Персонално интервју" се заменуваат со зборовите „Административни извори".
Во статистичкото истражување „бр 4.05.01/01/07
Годишен извештај за штети во државните шуми
(ШУМ. 51)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр 4.05.01/01/08
Годишен извештај за штетите во приватните шуми
(ШУМ.52)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоци" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-13067/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

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

298.
Врз основа на член 14-к став (4) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/11, 185/11,
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе
ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
И ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Носител

Државен завод за статистика

Периодика

Годишна

Извештајна единица

Деловни субјекти

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење.

Кратка содржина на
истражувањето

Се прибираат податоци за
млеко и млечни производи
од млекарите

Член 2
Надоместокот за поднесено барање за добивање
согласност изнесува:

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 7

18 јануари 2016

18 јануари 2016

Член 3
Надоместокот за дадено стручно мислење изнесува:

Бр. 7 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 7

18 јануари 2016

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 63

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за дадено стручно мислење (,,Службен весник на Република Македонија” бр.97/14 и 129/15).
Член 5
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

донски параолимписки комитет и Национален сојуз на
инвалиди на трудот на Република Македонија), на Националното координативно тело за еднакви права на
лицата со инвалидност на Република Македонија, на
здруженијата за борба против семејното насилство и на
Црвениот крст на Република Македонија, Министерство за труд и социјална политика ја изработи оваа
програма за нивно финансирање преку распоредување
на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2016
година.

Бр. 42-13259/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

II. Програмски активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација кои што ќе се финансираат

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
299.
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите
на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија” бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12,
171/12, 27/14, 139/14, 61/15 и 154/15), министерот за
труд и социјална политика, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО
И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА
И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2016 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Приходите остварени од приредувањето на игри на
среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република Македонија и истите се користат за финансирање на
националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Македонија.
Износот на средствата за овие намени е определен во
висина од 50% од остварениот приход од игри на среќа
и забавни игри во претходната календарска година, но
не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120
милиони денари. Распределбата на средствата ја врши
Владата на Република Македонија врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за труд
и социјална политика, која што е изготвена врз основа
на поднесени проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната
асоцијација, на здруженија за борба против семејното
насилство и на Црвениот крст на Република Македонија.
Врз основа на доставените Предлог – Програми од
страна на Националниот Совет на инвалидски организации (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на седум Национални инвалидски организации (Национален
сојуз на слепите на Република Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија,
Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на
Македонија – Мобилност Македонија, Републички
центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди
од војната на Македонија, Национална федерација за
спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Маке-

Средствата во износ од 55.000.000 денари наменети
за финансирање на Националниот Совет на инвалидски
организации на Македонија (НСИОМ) кој како асоцијација на седум национални инвалидски организации,
во 2016 година ќе ги спроведува следните активности:
- Доследна примена на ОН Конвенцијата за правата
на лицата со инвалидност во сите области содржани во
Конвенцијата и предлагање на измени на постојните
законски решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивното усогласување со европското
законодавство;
-Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност со правата на
другите граѓани особено во однос на вработувањето,
социјалната заштита, образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, достапност, спорт и рекреација на инвалидите;
- Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;
- Организација на работата на органите и телата на
Националниот Сојуз на инвалидските организации на
Македонија;
- Активности за вклучување на националните инвалидски организации во донесувањето на сите прописи
кои се однесуваат на лицата со инвалидност;
- Јакнење на улогата на инвалидските организации
во граѓанското општество и трајно решавање на проблемот со нивното финансирање;
- Соработка со организациите кои што работат на
заштитата и унапредувањето на правата на лицата со
инвалидност;
- Меѓународна соработка (учество на Европскиот
форум за инвалиди и други меѓународни организации,
како и соработка со слични асоцијации во соседните
земји).
Средства во висина од 500.000 денари наменети за
изградба на инклузивно детско игралиште за лица со
попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија;
Средства во висина од 500.000 денари наменети за
стандардизација на знаковниот јазик, обуки за толкувачи на знаковен јазик и програмски активности на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија;
Средства во висина од 500.000 денари наменети за
набавка на тифлотехнички помагала и за програмските
активности на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија;
Средства во висина од 500.000 денари наменети за
финансирање на годишните програми на РЦПЛИП
“Порака“ за набавка на опрема за Дневни центри и за
потребите на членовите на сојузот;

Стр. 64 - Бр. 7

Средства во висина од 1.000.000 денари наменети
за учество на Националната федерација за спорт и рекреација на Параолимписките игри во Рио, Бразил.
1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, како
асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности во текот на 2016
година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:
1. Активно вклучување во проектот на Владата на
Република Македонија “Македонија без бариери до
2016 година”;
2. Анализа на состојбата со физичките бариери во
единиците на локалните самоуправи (здравство,социјални работи,образование,судови,МВР, хотели, култура, спорт);
3. Анализа на домашната легислатива која што се
однесува на лицата со телесен инвалидитет и нејзина
компарација со мерките предвидени со ОН Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност;
4. Изготвување на листа на потребни измени и дополнувања на законски одредби кои не се поволни за
лицата со телесен инвалидитет;
5. Остварување и подобрување на правата на лицата со телесен инвалидитет;
6. Индивидуална автономија и независност на лицата со телесен инвалидитет;
7. Целосно и ефективно учество на и вклучување на
лицата со телесен инвалидитет во сите сфери на општествениот живот;
8. Недискриминација;
9. Еднаквост на можностите за лицата со телесен
инвалидитет и
10. Целосна пристапност.
Здравствена заштита и помагала
- Иницирање измени на Законот за здравственото
осигурување со што ќе се обезбеди целосно ослободување на лицата со телесен инвалидитет од партиципацијата на сите здравствени услуги, а особено за помагалата, лековите и болничкото лекување, враќање на правото на банско-климатско лекување, набавка на ортопедски помагала со право на доплата на сумата која ја
надминува референтна цена на ортопетското помагало,како и други унапредувања на нивната здравствена заштита;
- Иницирање на формирање на стручно тело (ортопеди, уролози, физијатри и лица со телесен инвалидитет) при Фондот за здравствено осигурување на Македонија во кое ќе има претставник од Мобилност Македонија, кое на Управниот Одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе му предлага
усвојување на листи на ортопедски помагала кои ги задоволуваат пропишаните стандарди, а кои ќе бидат понудени од страна на овластени добавувачи со кои фондот има склучено договор;
- Иницирање измени и дополнувања на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала, со цел обезбедување на поквалитетни и пософистицирани ортопедски помагала,
зголемување на референтните цени за одредени видови
помагала (инвалидски колички, ортози, протези и средства за инконтиненција, антидекубитални перничиња),
остварување на право на активна инвалидска количка,
право на инвалидска количка на електромоторен погон,
право на тоалетна количка, обезбедување на правото на
гаранција, одржување и сервисирање на помагалата;
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- Иницирање измени и дополнувања на прописите
со што ќе се обезбеди целосно укинување на царините
и даноците на помагалата;
- Обезбедување соодветна парична помош на членовите во случаи кога треба да платат или партиципираат за користење на неопходни здравствени услуги
или помагала согласно можностите и актите на Сојузот;
- Воспоставување соработка со здравствените организации, производители и дистибутери на помагала и
лекови во интерес на унапредување на здравствената
заштита на телесените инвалиди;
- Користење на можностите за обезбедување на
потребните помагала и лекарства на членовите преку
донации;
- Интензивирање на заложбите за отстранување на
сите видови дискриминација на лицата со телесен инвалидитет при користење на здравствената заштита
(непристапни здравствени установи, неприлагодена опрема, необезбеден персонален асистент во услови на
домашно лекување и др.).
Воспитание и образование
- Обезбедување на пристапност до и во објектите за
образование
- Покренување иницијативи за навремено вклучување на децата со телесен инвалидитет во редовниот воспитно-образовен процес;
- Помош на социјално загрозените семејства во
обезбедување на училишни помагала за децата со телесен инвалидитет, едукација на лицата со телесен инвалидитет со посебни програми за работа со компјутери
и странски јазици;
- Покренување иницијатива за донесување на законска одредба со цел ослободување од партиципација
на лицата со телесен инвалидитет во сите степени на
образованието, обезбедување бесплатен превоз, асистенција и технички помагала;
- Едукација на лицата со телесен инвалидитет со
посебни програми за работа со компјутери,странски јазици и друго.
Работа и вработување
- Активно вклучување во водењето на политиката
на Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидни лица;
-Евидентирање на членовите кои имаат потреба од
вработување и нивно целосно информирање за можностите и поволностите што ги пружа Законот за вработување на инвалидни лица;
- Евидентирање на работодавците кои имаат потреба од вработување на лица со телесен инвалидитет и
посредување помеѓу нив и телесните инвалиди и евидентирање на работодавците кај кои се вработени лица
со телесен инвалидитет и следење на исполнувањето
на нивните права од работниот однос;
- Информирање на сите надлежни органи за забележаните неправилности и злоупотреби во примената на
Законот за вработување на инвалидните лица и подзаконските акти како и за другите кршења на правата од
работниот однос за вработените лица со телесен инвалидитет;
- Активно вклучување во водењето на политиката
на Посебниот Фонд за обезбедување на услови за вработување на инвалидни лица.
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Лична подвижност
- Олеснување на пристап до квалитетни ортопедски
помагала, асистивни технологии и форми на лична
асистенција и посредници;
- Организирање обуки на лица со телесна инвалидност за вештините на подвижност од страна на специјалисти кои работат со оваа категорија на лица;
- Ослободување од плаќање на данок и царина при
набавка на патнички возила за лична употреба и други
помагала со кои се обезбедува нивна подвижност;
- Обезбедување на материјална поддршка со цел
олеснување на подвижноста на оваа категорија на
лица;
- Ослободување на лицата со телесен инвалидитет
од плаќање на данок и царински давачки при набавка
на патнички возила за лична употреба и други помагала со кои се обезбедува нивна подвижност.
Опоравок и рехабилитација
- Вложување на средства за обновување на инвентарот во сместувачките капацитети во Охрид и преземање на други мерки за одржување и подобрување на условите за престој во истите;
- Закуп на пансиони во центрите за бањско и климатско лекување во Македонија, пред се за членовите
од Охрид и Струга кои не ги користат апартманите во
Охрид.
Спорт и рекреација
- Организација на 28-ти Републички спортски игри
на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на
кои ќе учествуваат 95 натпреварувачки во атлетика,
пинг-понг и стрелаштво;
- Организирање на 28-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија
со учество на 28 натпреварувачи и други придружни
лица по потреба;
За реализација на оваа активност се планираат
следните ставки на трошоци:
- обезбедување на пансиони во хотел,
- патни трошоци за учесниците,
Организирање на еднодневен турнир во табла со
учество на натпреварувачи од сите здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност
Македонија;
- Организирање на еднодневен турнир во табла со
учество на натпреварувачи од сите сојузи;
- Организирање на лига натпревари по одделни
спортови и тренинг кампови;
- Изградба на инклузивно детско игралиште за лица
со телесен инвалидитет;
- Учество на меѓународни спортски натпревари;
- Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците од редот на лицата со телесен инвалидитет;
- Учество на спортисти од Мобилност Македонија
на спортски игри на сродните сојузи од земјите од регионот(Србија,Хрватска,БиХ,Словенија) за кои ќе добиеме уредна покана;
- Организација и учество на други меѓународни
спортски натпревари.
Културно – забавни активности
- Организирање на 22-ти Музички средби на лица
со телесен инвалидитет со учество на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на
лицата со телесен инвалидитет од други држави;
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- Организирање на 22-ви Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет
со учество на 18 екипи со по три члена;
- Организирање на 7-та меѓународна ликовна колонија со учество на ликовни уметници од Република
Македонија и странство, вклучително и членови на
МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА. Колонијата ќе трае 7
дена.Учесниците ќе бидат сместени во апартманите на
МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА во Охрид, а МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ќе ги покрие трошоците за набавка на материјали,патни трошоци,исхрана и друго;
- Спроведување на активности за одбележување на
30-годишниот јубилеј на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА;
- Спроведување други активности на културно-забавен план.
Останати активности
- Издавање на 4 броја на списанието Мобилност во
тираж од 1200 примероци, информирање на членството
преку семинари, советувања, трибини и издавање на
збирка на прописи за правата на лицата со телесна инвалидност;
- Меѓународна соработка со соодветни асоцијации
на лицата со телесен инвалидитет од другите држави,
како и со меѓународни асоцијации активни во Македонија а кои во својата програма имаат активности на
планот на подобрување и унапредување на положбата
на граѓаните воопшто и на лицата со инвалидност.
2. Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски
активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон
реализација на следните активности:
- Залагање за доследна примена на одредбите од
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност, со акцент на реализирање на долгорочната акциона програма на Светската федерација на глуви и Европскиот форум на лицата со инвалидност.
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ
Во 2016 година Националниот сојуз на планот на
превентивната ќе помогне во организирање на голем
број предавања во општинските организации со цел
глувите луѓе да се запознаат со големите опасности,посебно за младите членови како што се: сидата, дрогата,
алкохолот, едукативни предавања од областа на здравствената заштита и др.
Образование
- Соработка со установите за рехабилитација и образование на деца и младинци преку своите општински
организации со цел пружање подршка во навременото
откривање, евидентирање и категоризација на глувите
лица, со цел што поголем број на деца да бидат упатени на рехабилитација и редовно школување;
- Организирање на советувања на национало и меѓународно ниво за проблемите на образованието на
глувите лица, со учество на експерти од Светска федерација на глуви и други стучњаци од оваа област;
- Подготовка на посебна програма за унапредување
на образованието на глувите и наглувите лица;
- Организирање обуки за работа со компјутери со
цел поголема застапеност на информатиката во сите
степени на образованието на глувите лица;
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- Залагање за активна употреба на знаковниот јазик
во образованието на глувите, за што потребно е да биде изготвен учебник наменет за глувите ученици.
Вработување
- Доставување на предлози и решенија за измени и
дополнувања на Законот за вработување на лица со
инвалидност и ќе настојува за донесување на што поквалитетен Закон за вработување на лица со инвалидност;
- Посредување при спорови со работодавците и изнаоѓање на слободни работни места;
- Залагање за измена и дополнување на постојните
законски прописи во насока на регулирање на бенефициран работен стаж на глувите лица.
Унапредување на правата на глувите и наглувите лица
На овој план приоритетни задачи ќе бидат:
- Актуализирање на прашањето за набавка на
слушни и други помагала, бенефиции во користење на
телефонски услуги и бенефиции во користење на патниот сообраќај;
- Печатење на знаковен речник за потребата на глувите ученици во основното образование;
- Обуки за толкувачи на знаковен јазик;
- Aктивности за стандардизација на знаковниот јазик во Република Македонија;
- Афирмирање на јазикот на знаците преку организирање на обуки за оспособување на лицата да го владеат јазикот на знаците, обуки за професионални преведувачи на знаковен јазик, обуки за почетници и родители на глувите деца. За оваа цел Комисија за знаковен јазик ќе изготви соодветна програма;
- Воведување на јазикот на знаци во процесот на
образованието во сите степени;
- Залагање за воведување и други емисии, покрај
вестите, од образовен, културен, документарен и друг
карактер и истите да бидат преведувани со помош на
јазикот на знаците;
- Ке се преземат активности за редовно издавање на
весникот “Заедно“ како информативно гласило на Сојузот;
- Соработка со локалната самоуправа преку остварување контакти со градоначалници со цел давање
подршка на инвалидските здруженија и реализирање
на едукативни, културни социјални и спортски активности согласно одредбите на ОН Конвенцијата за еднакви права на лицата со инвалидност;
- Меѓународна соработка - учество на Конференцијата на глуви на Европската унија на глуви (ЕУД).
3. Национален сојуз на слепите на Република Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 општински и
меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:
- Предлагање измени и дополнувања на законските
решенија со цел унапредување на правата кои што ги
остваруваат слепите лица, особено на Законот за вработување на инвалидни лица со цел усогласување со законодавството на Европската Унија;
- Промоција на проблематиката на слепите лица во
општеството;
- Помош на слепите лица во образовниот процес;
- Организирање на јавни манифестации, промотивни активности, конфререции за печат и прес-конференции;
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- Лобирање и присутност во јавноста потсетувајќи
на проблемите со кои што се соочуваат слепите лица
преку информирање, издавање на списанија, учебници
и учебни помагала, публикации и стручна литература;
- Поттикнување и самостојно организирање на најразлични промотивни активности (иложби, концерти,
претстави, публикации).
- Поттикнување на меѓународна соработка;
- Обезбедување на тифлотехнички помагала и
- Подготовка на програма за помош на подоцна ослепените лица.
Вработување
- Покренување иницијативи за приоритетно вработување на работни места соодветни на капацитетите на
слепите лица;
- Иницирање законски измени со цел создавање услови за подеднаков пристап до вработување на лица со
инвалидност;
- Создавање еднакви можности и услови за работно
оспособување и работа на нововработените слепи лица
со другите вработени преку приспособување на работните услови, набавка на соодветна опрема, уреди и помагала.
Образование
- Преземање активности со цел откривање на слепи
деца и младинци и нивно интегрирање во рамките на
сите степени на редовното образование во Државното
училиште за рехабилитација на деца и младинци со
оштетен вид ,,Димитар Влахов„„ во Скопје;
- Пружање материјална поддршка со цел вклучување на слепите деца и младинци во редовниот образовен процес преку своите општински и меѓуопштински
здруженија;
- Покренување иницијатива за измени и дополнувања на Законот за основното образование и Законот за
средното образование со цел надминување на проблемот за опфаќање на слепите деца во предучилишната
возраст;
- Обезбедување на соодветни помагала, учебници,
стручна литература, списанија за потребите на слепите
ученици и студенти на Брајово писмо и во звучна техника усогласени според наставните програми што се
применуваат во образовниот процес во Република Македонија, со проширување на бројот на учебници на
Брајово писмо и со печатење на нови изданија на Брајово писмо;
- Набавка на тифло-технички помагала и опрема
специјално наменета за потребите на слепите лица
(сметачи, компјутерска опрема, Брајов ред, касетофони, диктафони, репродуктори, помагала за пишување, Бел стап, Брајови и говорни саати, говорни помагала и др.);
- Набавка на опрема за релјефно прикажување на
сликовниот материјал, што би помогнало во изработка
на учебниците за учениците во редовните училишта како и во специјалното училиште, а посебно во обука на
масерите и физиотерапевтите;
- Покренување на иницијатива за обезбедување на
финансиска и стручна помош од државата во задоволувањето на специфичните потреби на слепите ученици и
студенти;
- Организирање на курсеви за описменување на
Брајово писмо, за оријентација во просторот, курсеви
за изучување на странски јазици компјутери на лицата
кои подоцна го загубиле видот;
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- Набавка и воведување на сметачот како основно
помагало кај одреден број слепи лица, ученици и студенти, наставници вработени во Државното училиште
,,Димитар Влахов„„ - Скопје и организирање на советувалишта за користење на истиот;
- Изработка на општо наставна програма, прирачници за учениците за курсеви и нивно печатење, брошура за достапност на помагала и користење на тифлотехничките помагала;
- Обука за животни потреби и поддршка за самостојно живеење преку обуки за користење на брајово
писмо, описменување, музичка едукација и наобразба,
обуки за кулинарство, ориентација во просторот.
Културно- забавна, спортска и, издавачко-информативна и библиотечна дејност
- Активности за поттикнување и реализирање на
севкупните творечки потенцијали на слепите лица со
цел афирмација на нивното културно-уметничко творешто;
- Распишување конкурси за литературни и поетски
творби, организирање литературни натпревари, натпревари во брзо читање на Брајовото писмо;
- Организирање на заеднички посети на театарски
претстави, концерти и други културни манифестации;
- Поддршка во работата на КУД Билјана, КУД Караѓуле и радиоаматерскиот клуб “Видик“- Скопје;
- Поддршка на активностите на Шаховскиот клуб
“4-ти Ноември“ – Битола;
- Учество на државни и меѓународни турнири во
шах за мажи и жени и поддршка за организација на
екипно шаховско првенство на 17-те здруженија на
слепи лица и организација на државно првенство во
гол-бал;
- Печатење на специјализирани списанија на Брајовото писмо;
- Одбележување на Меѓународниот ден на Белиот
стап – 15 Октомври;
- Одбележување на 70-годишниот Јубилеј на националниот сојуз на слепите на Република Македонија.
4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, како асоцијација на 14 општински и
меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:
- Намалување на социјалната исклученост преку отстранувањето на архитектонските и информативните
бариери на лицата со инвалидност, преку организирање работилници за подигнување на јавната свест и пружање финансиска поддршка на членовите на Сојузот
при набавка на специфичните ортопедски помагала;
- Унапредување на законската регулатива со цел
што поголема вклученост на цивилните инвалиди во
општеството, за таа цел ќе бидат организирани работилници со цел запознавање со постојната законска регулатива и предлагање мерки за подобрување на истата;
- Превентива од заостанат експлозивен материјал,
дистрибуирање на двата документарни филма до основните и средните училишта и до електронските медиуми, организирање изложби и предавања;
- Воспоставување соработка со Црвениот крст на
Република Македонија, Министерството за внатрешни
работи и Министерството за одбрана, одржување на
предавања во неколку општински основни училишта за
опасностите од заостанатиот експлозивен материјал;
- Меѓународна соработка – учество на годишното
Собрание на Европскиот Сојуз на цивилните инвалиди
од војната.
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5. Националната федерација за спорт и рекреација
на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински
и општински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:
- Спроведување систем на натпревари во повеќе
спортови на ниво на општински, регионални и државни
првенства;
- Организирање на натпревари на државно и на меѓународно ниво по одделни спортови;
- Учество на меѓународни натпревари – Европски
првенства, Светски купови на спортистите од дисциплините стрелаштво, пинг-понг и атлетика во рамките
на што се планирани тренажни подготовки и учество
на повеке купови;
- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, збогатување на истите
со нови содржини и евидентирање на спортистите на
општинско ниво за своите категоризирани спортисти;
- Интензивирање на работата на Комисиите со цел
изнаоѓање на можности за квалитетни подготовки за
учество на спортисти и параолимписки кандидати за
остварување на минимум олимписки норми за учество
на Параолимписките игри;
- Организирање на контролни натпревари и подготовки на репрезентациите, тренинг кампови во сите
спортови од програмата со учество на натпреварувачи
кои ќе бидат селектирани од стручните лица;
- Вршење селекција на најдобри натпреварувачи во
стрелаштво, пинг-понг и атлетика, како можни кандидати за настап на меѓународни натпревари;
- Меѓународна соработка со државите од регионот
и Параолимписките комитети на државите во непосредно опкружување;
- Ангажирање стручни лица за спроведување на
тренажен процес;
- Набавка на спортски реквизити;
- Организирање еднодневни рекреативни средби на
членовите од страна на општинските сојузи за спорт и
рекреација на инвалиди, за што средствата ќе бидат
обезбедени од буџетите на единиците на локалните самоуправи;
- Интензивирање на соработката со Федерацијата за
училишен спорт со цел запознавање со можноста за
програмиран тренажен процес и организирано занимавање со спорт, евидентирање и првична селекција на
потенцијалните спортисти;
- Соработка со други организации и институции.
6. Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака, како асоцијација на
19 меѓуопштински и општински центри, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:
- Одржување и развивање на мрежа на социјални
сервисни служби (дневни центри) односно одржување
на континуитет во работата на веќе оформените социјални сервисни служби за лица со интелектуална попречености и создавање на услови и изнаоѓање на можности за оформување и промовирање на други видови
на сервисни служби (сервисни служби за рана интервенција, мал групен дом, сервисна служба за самостојно живеење, социјални клубови, сервисна служба за
поддршка во домот, центри за времено опфаќање);
- Набавка на опрема за потребите на Дневните центри;
- Подготовка на развојни проекти за унапредување
на положбата на лицата со интелектуална попреченост;
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- Унапредување на законските можности за остварување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост особено во областа на социјалната заштита, образованието, здравството и вработување;
- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на правата и потребите на лицата со интелектуалена попреченост;
- Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост -ПОРАКА како членка на ЕАСПД – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попречност, ќе ги пренесува иницијативите од Стратегијата за попреченост (2010-2016)
на Европската комисија и Акционен план за попреченост (2006-2016) на Совет на Европа и ќе даде придонес во унапредувањето на законските можности и политики во однос на правата на сите лица со попреченост;
- Координација и стручно – методолошка поддршка
на локалните организации на Републичкиот центар за
поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПОРАКА;
- Истражување и анализа за состојбите во Република Македонија во однос на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата
со инвалидност во областа на социјална заштита, образование, здравствена заштита, вработување;
- Партнерство и учество во програми на други организации;
- Организирање на спортски и рекреативни активности;
- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членство во европските асоцијации;
- Издавачка и информативна дејност, печатење на
гласилото ПОРАКА, ажурирање на содржините на вебстраната www.poraka.org.mk и др.
7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на
Република Македонија, како асоцијација на 30 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски
активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон
реализација на следните активности:
- Развивање и унапредување на превентивната дејност, заради отстранување на причините што ги довеле
инвалидите на трудот во положба на социјална несигурност преку покренување на активности за промовирање и спроведување на лекарски прегледи на вработените лица, отстранување на мобингот, организирање на
советувања за облиците, формите и активностите преку
кои треба да се развива и унапредува превенција на инвалидноста;
- Иницирање на донесување и измена на постоечките законски решенија во насока на подобрување на
положбата на инвалидите на трудот;
- Спроведување на општествено корисни акции за
задоволување на одредени општествени социјални потреби на инвалидите на трудот (ослободување од партиципација за лекарства, радиодифузна такса, телевизиска такса, телекомуникациски трошоци, сообраќај, намалување на трошоците за комунални услуги и др.);
- Спроведување на советувања и помош на инвалидите на трудот;
- Покренување на иницијативи за ослободување од
плаќање на партиципација на инвалидите на трудот,
обезбедување на бесплатни лекови за инвалидите на
трудот, оформување на мобилни екипи за домашно лекување на инвалидите на трудот;
- Координирање, насочување и контролирање на
работата на здруженијата на инвалиди на трудот на територија на Република Македонија;

18 јануари 2016

- Организирање трибини на тема материјална положба на инвалидите на трудот, распоредување на лицата со професионална неспособност за работа на соодветни работни задачи.
III. Програмски активности на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со
инвалидност кои што ќе се финансираат
Национално координативно тело за еднакви права
на лицата со инвалидност своите програмски активности планирани за 2016 година за кои што се планирани
средства во износ од 1.000.000 денари , ќе ги насочи
кон:
- Спроведување и мониторинг на Националната
стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија (Ревидирана)
2010-2018, како и на Оперативниот план за истата;
- Изработка на преглед на степенот на имплементација/реализација на Оперативниот план за период од 5
години (2010-2016);
- Работните групи во состав на националното тело
перманентно ќе ги анализираат постигнатите резултати
(работна група за следење и спроведување на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија, работна
група за здравство, работна група за локална самоуправа, работна група за спорт и рекреација, работна група за следење на Законот за инвалидски организации);
- Залагање за целосно вклучување на претставниците на лицата со инвалидност во процесот на креирање на политиката, измени и дополнувања на одредени
закони и правилници кои што ги третираат прашањата
од суштинска важност за лицата со инвалидност;
- Воспоставување меѓународна соработка и размена на искуства со државите во регионот.
IV. Програмски активности на здруженија за
борба против семејното насилство кои што ќе се финансираат со средства во висина од 1.000.000 денари, согласно Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија за
вршење на одредени работи од областа на социјална
заштитa
а)Појдовна основа
Семејното насилство е глобален феномен кој се појавува во најразлични облици во сите епохи на развојот
на човечката цивилизација. Соодветна рамка за превентивно делување и целисходен третман на последиците
од семејно насилство може да се најде во меѓународните конвенции и документи: Конвенција за човековите
права; Конвенција за правата на детето; Конвенција за
укинување на сите облици на дискриминација на жените и др. Во националното законодавство: Законот за
превенција, спречување и заштита од семејно насилство (,,Службен весник на Република Македонија„„ бр.
138/14, 33/15 и 150/15); и Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија„„бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и 192/15)
Интегрираните политики на национално ниво континуирано се преземаат, сметано од 2008 година кога
беше донесена првата Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 година. Врз основа на оцената за постигнатото влијание од имплементацијата на овој документ, како континуирана заложба
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на Владата на Република Македонија на ова поле, усвоена е Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2016 година,
со пет
стратешки области, и тоа: спречување, заштита, помош и поддршка на жртвите на семејно насилство; гонење на сторителите; мултисекторска соработка и подигнување на институционалните капацитети; следење
и евалуација.
За успешна имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и
Националната стратегија за спречување и заштита од
семејно насилство 2011-2016 година, ќе се преземат
конкретни мерки и активности со цел подобрување на
квалитетот на заштита со системски мерки во областите/домените на превенција, интервенција, едукација,
следење и меѓусекторска координација, заради ефективно и ефикасно делување за справување со семејното насилство со обезбедување на единствен став и
пристап.
Со приментата на ваков интегриран пристап со сите клучни актери од владините институции и граѓанскиот сектор се воспоставува соодветен и сеопфатен
систем за превенција и третман за заштита од семејно
насилство.
б) Цел на програмата
Програмата за превенција, спречување и заштита
од семејно насилство има за цел континуирано да се
преземат активности за функционирање и надоградување на веќе воспоставениот сеопфатен и ефикасен систем за превенција и третман за заштита од семејно насилство во Република Македонија.
Оваа програма е насочена кон следните активности
кои се насочени кон спречување на појавата на семејно насилство и тоа:
- Промовирање на децентрализирани и стандардизирани услуги со што ќе се овозможи ефикасен и еднаков пристап за жртвите на семејно насилство; Овие
услуги да се базираат на принципите на почитување на
достоинството, приватноста и интегритетот на жртвите
на семејно насилство;
- Унапредување на системот на поддршка која ќе се
обезбеди теренски и еднаков пристап на услуги за сите
жртви независно од нивното место на живеење, етничка или верска припадност. Оваа активност има за цел
развивање и спроведување на услугите за поддршка на
жртвите на семејно насилство и поддршка на СОС- линија;
- Едукација на професионални структури;
- Унапредување на граѓанско - правниот систем на
заштита;
- Организирање на кампањи за заштита од семејно
насилство.
в) Финансиска рамка
Согласно Законот за игрите на среќа и забавните
игри (,,Службен весник на Република Македонија„„
бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14,
61/15 и 154/15), средствата остварени по сите основи
од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се
користат за финансирање на здруженија на граѓани за
борба против семејното насилство.
Средствата остварени по сите основи од приредување на игри на среќа и забавни игри кои ќе бидат наменети за финансирање на здруженија на граѓани за борба против семејното насилство, ќе бидат распределени
согласно Законот за социјалната заштита ( ,,Службен
весник на Република Македонија„„ бр. 79/09, 36/11,
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51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и
192/15) и Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здружение на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита ( “Службен весник на Република Македонија“ бр.
24/05 и 38/07).
V.Програмски активности на Црвениот крст на
Република Македонија кои што ќе се финансираат
со средства во износ од 6.000.000 денари, во рамките
на програмата за 2016 година ќе ги реализира следните активности:
- Нормативна рамка за работа на Црвен крст на Република Македонија е круцијален приоритет на националното друштво, а новото уредување на законските
одредби ќе придонесе кон зајакнато функционирање и
поголема стабилност на организацијата на национално
и локално ниво;
- Спроведување на стратешките определби на организацијата на национално и локално ниво кои овозможуваат да се креираат програми за подобрување на
здравјето на луѓето и унапредување на социјалната интеграција на населението во заедниците, како и унапредување на системот за подготвеност и дејствување при
катастрофи;
- Примена на политики на Црвен крст на Република
Македонија на локално ниво;
- За остварување на социјално – хуманитарните активности на Црвениот крст ќе се развиваат опертивни
сојузи со владините институции, граѓанскиот сектор,
како и бизнис секторот во Република Македонија;
-Организирање на традиционалните социјално –
хуманитарни активности со цел намалување на ранливоста на населението;
- Воспоставување на пунктови за ефективно прибирање, дистрибуирање и менаџирање на употреблива
облека;
- Психо – социјална поддршка на ранливите групи
на населението во соработка со владините институции,
граѓанскиот и корпоративниот сектор;
- Борба против трговија со луѓе преку имплементација на превентивни активности (организација на едукативни тренинзи и работилници);
- Превенција од сексуална злоупотреба и педофилија;
- Грижа и поддршка на старите лица. Црвениот крст
на Република Македонија во континуитет ќе ги продолжи и развие проектните активности за грижа на старите лица во домашни услови;
- Подобрување на социјализација на деца и млади
со посебни потреби и психо-социјална поддршка на деца во згрижувачки семејства. Подобрување на социјализација на децата и младите со посебни потреби е
континуирана активност која се имплементира во соработка со Заводот за социјални дејности преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организации
на Црвен крст Велес, Прилеп, Кавадарци, Делчево, Дебар, Кичево и Гостивар. Со проектните активности се
обезбедува и психо – социјална поддршка на децата во
згрижувачки семејства во Скопје, Велес и Прилеп;
- Унапредување на условите и можности за вработување на лица во социјален ризик кои се долгорочно
невработени;.
- Заеднички развој на заедниците – ЗРЗ. Проектот
нуди партиципативен метод за работа преку кој се
обезбедува поддршка и се зајакнуваат капацитетите на
ранливите целни групи за подобра социјална интегра-
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ција во заедницата. Истиот придонесува подобро да се
разбере ранливоста, помага да се идентификуваат локалните капацитети, како и претставува можност да се
изгради партнерство со граѓанските здруженија, владините институции, претпријатијата и ранливото население во заедниците. ЗРЗ како алатка за работа се применува преку општинските организации на Црвениот
крст на Република Македонија, која во текот на годината се предвидува да се развие во останати општински
организации на Црвен крст на Република Македонија
во земјата;.
- Спроведување на програмата за организирање и
унапредување на крводарителството;
- Волонтерите како лидери во зајакнување на капацитетите на локалната заедница и општеството (организираат настани, учествуваат во собирање на средства, обезбедуваат техничка поддршка, обезбедуваат
ресурси и логистичка поддршка, имплементираат и
развиваат програми, промотивни настани и др.);
- Мобилизирање фондови за подобрување на финансиската стабилност и самостојност;
- Унапредување и воспоставување на партнерски
сојузи;
- Проектна работа и иницијативи за унапредување
на програмски активности на локално ниво;
- Воспоставување на ефикасен систем за мониторинг и евалуација;
-Црвениот крст на Република Македонија во рамките на својата издавачка дејност редовно издава промотивни материјали за дисеминирање на своите активности – во текот на 2016 година редовно ќе се публикуваат специјализирани едукативни материјали во вид на
брошури, флаери, постери, прирачници, доплатни марки и друг вид на изданија;
- Меѓународна соработка - Ефикасното работење
наложува обезбедување на меѓународна програмска
поддршка за имплементација на активностите на националното друштво. Во изминатите години, Црвениот
крст на Република Македонија, како членка на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвена полумесечина гради партнерски односи, обезбедува фондови
и разменува искуства со голем број на национални
друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина, Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и Меѓународниот Комитет на Црвен крст.
Плодната соработка се остварува и со агенциите на
Обединетите Нации, Европската Унија и други меѓународни организации.
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нивната асоцијација, на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот
Крст на Република Македонија.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-8582/8
5 јануари 2016 година
Скопје

Директор,
д-р Фросина Ташевска - Ременски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
300.
Врз основа на член 80 став 7 од Законот за јавните
патишта („Службен весник на Република Македонија“
бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12,
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15,
116/15 и 150/15) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за сторител на прекршок
- за службено лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог
од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Мандатниот платен налог за сторител на прекршок
- физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог
од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

VI. Средства за финансирање на Програмата
Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година,
во рамките на разделот 150.01- Министерство за труд и
социјална политика, Програма 1, Потпрограма 10-Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери до невладини организации, планирани се средства во износ од
66.000.000 денари, наменети за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-17984
21 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 7

18 јануари 2016

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 73

301.
Врз основа на член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 129/15) министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице и за трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице и за одговорно лице во трговец поединец
е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр. 01-17986

Министер

21 декември 2015 година

за транспорт и врски,

Скопје

Владо Мисајловски, с.р.
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302.
Врз основа на член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 129/15), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-17991

Министер

21 декември 2015 година

за транспорт и врски,

Скопје

Владо Мисајловски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
303.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006,
150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува
ОГЛАС
- За избор на претседател на Основниот суд Гостивар;
- За избор на претседател на Основен суд Дебар;
- За избор на претседател на Основен суд Кочани и
- За избор на претседател на Основен суд Охрид.
Кандидатите за избор на претседател треба да ги
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.
58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“
бр.150/2010).
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација да ги достават до Судскиот
совет на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“
б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може
да се подигне во електронска форма на WEB страната
на Судскиот совет на Република Mакедонија на следната адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос
на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе
бидат дополнително известени од страна на Судскиот
совет на РМ.
Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр.08-64/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
304.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со
член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013,
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014,
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 154/2015 и 192/2015), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на
седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВОТО И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО
ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените
установи кои вршат специјалистичко-консултативна
здравствена заштита („Службен весник на Република
Македонија“ број 64/2008,97/2010, 99/2011, 104/2012,
151/2013, 120/2014 и 189/2014) , во членот 6 ставот 1
се менува и гласи:
„Осигуреното лице може да оствари право на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) за здравствените услуги извршени во постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за
прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување.“
Член 2
Во членот 8 став 4 алинеја 14, по зборот „првото“
се додаваат зборовите: „второто односно третото“.
Член 3
Во членот 9 став 9 се менува и гласи:
„Осигуреното лице кое го остварило правото на биомедицинско потпомогнато оплодување спроведени со
автологно оплодување и алогенеичко оплодување за
прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодувањe, осигуреното лице за кое
Комисијата донела негативно мислење поради постоење на утврдени состојби кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е безизгледно осигуреното лице да се лекува со
БПО постапка, согласно медицина базирана на докази,
нема право да поднесе повторно барање до Фондот.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.
На барањата за остварување на право на БПО поднесени пред стапување во сила на измените на овој
правилникот за кои не е одлучено, ќе се применуваат
одредбите од овој правилник.
Бр. 02-21571/6
Управен одбор
28 декември 2015 година
Претседател,
Скопје
Ангел Митевски, с.р.
__________
305.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со
член 69 и 70 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008,
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 ,
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015,
61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015,
192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија на седницата одржана на 4
декември 2015 година, донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ број
42/2012, 176/2013 и 47/2014), по членот 6 се додава
нов член 6-а кој гласи:
„Член 6-а
Секој избран лекар е должен, да определи друг лекар од својата или од друга здравствена установа кој
врши иста дејност, да го заменува односно да ги пружа
здравствените услуги на осигурените лица во случај на
негово привремено отсуство за време на користење на
годишен одмор, краткотрајно боледување до 30 дена
или краткотрајно службено отсуство.
На лекарот кој е редовна замена, не му се иплатува капитација за пружените здравствени услуги на осигурените
лица на лекарот кој е привремено отсутен од работа.
„По исклучок на став 1 и 2 на овој член, во случај
кога лекарот по општа медицина кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство и кога
и по два неуспешни огласи не може да вработи нов лекар да го заменува, во период од 35 дена, но најмногу
до 270 дена од настанување на спреченоста за работа,
здравствените услуги на осигурените лица ги пружа
лекарот редовна замена.
Во пресметката на капитацијата за лекарот редовна
замена влегуваат и осигурениците на лекарот кој е на
подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство.
Исплата на капитацијата на лекарот редовна замена
се врши за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот
кој е на породилното отсуство се исплаќа од првиот
ден на спреченост за работа.
Исплата на капитацијата за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледувања/породилно отсуство, се врши на 70% фиксен дел. Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да
ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот
кој е на подолготрајно отсуство.
По исклучок на член 6 од овој правилник, капитацијата не се намалува во зависност од бројот на остварените поени за дејноста, односно се исплатува 100%,
без оглед на бројот на поени пресметани за сите осигурени лица кои го избрале лекарот редовна замена, како
и осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно
отсуство или подолготрајно боледување.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.01.2016
година.
Бр. 02-21571/7
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

306.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со
член 69 и 70 од Законот за здравственото осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005,
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009,
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013,
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014,
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 154/2015 и 192/2015), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на
седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 115/2007, 62/2011 и 42/2012), по членот 6а се додава нов член 6-б кој гласи:
„Член 6-б
Секој избран лекар е должен, да определи друг лекар од својата или од друга здравствена установа кој
врши иста дејност, да го заменува односно да ги пружа
здравствените услуги на осигурените лица во случај на
негово привремено отсуство за време на користење на
годишен одмор, краткотрајно боледување до 30 дена
или краткотрајно службено отсуство.
На лекарот кој е редовна замена, не му се иплатува
капитација за пружените здравствени услуги на осигурените лица на лекарот кој е привремено отсутен од
работа.
“По исклучок на став 1 и 2 на овој член, во случај
кога лекарот кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство и кога и по два неуспешни огласи не може да вработи нов лекар да го заменува,
во период од 35 дена, но најмногу до 270 дена од настанување на спреченоста за работа, здравствените услуги на осигурените лица ги пружа лекарот редовна
замена.
Во пресметката на капитацијата за лекарот редовна
замена влегуваат и осигурениците на лекарот кој е на
подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство.
Исплата на капитацијата на лекарот редовна замена
се врши за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот
кој е на породилното отсуство се исплаќа од првиот
ден на спреченост за работа.
Исплата на капитацијата за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледувања/породилно отсуство, се врши на 80% фиксен дел. Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да
ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот
кој е на подолготрајно отсуство.
По исклучок на член 6-а од овој правилник, капитацијата не се намалува во зависност од бројот на остварените поени за дејноста, односно се исплатува
100%, без оглед на бројот на поени пресметани за сите
осигурени лица кои го избрале лекарот редовна замена, како и осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство или подолготрајно боледување.“
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Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2016
година.
Бр. 02-21571/8
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
307.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 6 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен Весник на Република Македонија” бр. 145/10 и 136/11) постапувајќи по барање за
поведување на постапка поднесено од страна на Фокуснет ДОО Штип застапувано од Зоран Гичев, адвокат од Штип против Македонски Телеком АД заради
утврдување на злоупотреба на доминантната позиција
на пазарот, на седницата одржана на ден 05.12.2012 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Барањето за поведување на постапка бр. 17-35/1
од 12.03.2003 година поднесено до Монополската
Управа на Република Македонија од страна на Фокуснет ДОО Штип против Македонски Телеком АД
Скопје, заради постоење на злоупотреба на доминантната позиција на пазарот од член 25 став 8 точка 1 од
Законот против ограничувањата на конкуренцијата
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр.
80/99, 29/02 и 37/04), се уважува.
2. Се утврдува дека Македонски Телеком АД Скопје поседува доминантна позиција на пазарот како
единствен јавен телекомуникациски оператор во Република Македонија и истиот во периодот од 1.9.2001
година до 18.12.2002 година, на подрачјето на градовите Велес, Куманово, Кочани и Прилеп, ги загрозил конкурентските можности на Фокуснет ДОО Штип на начин што го попречувал Фокуснет ДОО Штип во давањето на јавната телекомуникациска услуга – пренос на
податоци преку јавна телекомуникациска мрежа на начин што е релевантен за конкуренцијата на пазарот на
давање на јавната телекомуникациска услуга - пренос
на податоци и покрај тоа што не постоеле сериозни
причини што би го оправдале таквото однесување, што
претставува злоупотреба од член 25 став 8 точка 1 од
Законот против ограничувањата на конкуренцијата.
Бр. 08-358/2
5 декември 2012 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
308.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Еуростандард Банка АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 2 Скопје и Поштенска Банка АД Скопје,
со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 6 Скопје, а поднесено од Еуростандард Банка АД Скопје, Комисијата
за заштита на конкуренцијата на седница одржана на
ден 14.5.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу
Еуростандард Банка АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 2 Скопје и Поштенска Банка АД
Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 6 Скопје,
по основ на стекнување акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а
од Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка
840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-165
14 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

309.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација со која лицето Филип Спасовски од Скопје, Република Македонија
ќе се стекне со контрола над Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, Република Македонија, а поднесено од лицето Филип Спасовски, преку
Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски
од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седница одржана на ден 22.05.2014 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која лицето
Филип Спасовски со живеалиште на адреса ул. Анкарска бр.23-1/20, Скопје, Република Македонија ќе стекне контрола над Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА
Национална рекламна агенција о.о. ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје, со седиште на Железничка бр.36, Скопје, Република Македонија иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а
од Законот за административни такси („Службен весник

Стр. 82 - Бр. 7
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на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка
840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-166
22 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

310.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Карсо
Телеком Б.В., Холандија и Телеком Австрија Актиенгеселшафт, Австрија, а поднесено од Карсо Телеком
Б.В., преку Адвокатското друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и Адвокатското друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Комисијата за
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
15.5.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Карсо
Телеком Б.В. со главно седиште на Принс Бернхардплеин 200, 1097 ЈВ Амстердам, Холандија и Телеком
Австрија Актиенгеселшафт со главно седиште на Ласалештрасе 9, 1020 Виена, Австрија, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-167
15 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

311.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) Луксембург,
Гранд Слем Груп д.о.о. (Grand Slam Group d.o.o.) Србија и лицето Александер Поповиќ од Србија од една
страна и Гранд Продакшн д.о.о. (Grand Production
d.o.o) Србија од друга страна, а поднесено од Јунајтед
Медиа С.а.р.л., (United Media S.a.r.l.) Гранд Слем Груп
д.о.о. (Grand Slam Group d.o.o.) Србија и лицето Александер Поповиќ од Србија, преку Адвокат Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 30.5.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Јунајтед
Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со регистрирано
седиште на 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург,
Големо Војводство Луксембург, Гранд Слем Груп
д.о.о. (Grand Slam Group d.o.o.) со главно седиште на
Данила Лекиќа 31, 11000 Белград, Србија и лицето
Александер Поповиќ од Србија од една страна и Гранд
Продакшн д.о.о. (Grand Production d.o.o) со главно седиште на Данила Лекиќа 31, 11000 Белград, Србија од
друга страна, по основ на купопродажба на удели, иако
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а
од Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка
840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-170
30 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

312.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Филип Морис Интернационал Менаџмент СА (Philip
Morris International Management SA), со седиште на
Авенија де Родание 50, 1007 Лозана, Швајцарија
(Avenue de Rhodanie 50, 1007 Lausanne Switzerland) и
Тутунски комбинат АД Прилеп, со седиште на
ул.„Марксова“ бр.101 Прилеп, Македонија, а поднесено од Филип Морис Интернационал Менаџмент СА
(Philip Morris International Management SA), и Тутунски комбинат АД Прилеп преку Кристијан Поленак и
Татјана Поповски Булоски адвокати од Адвокатско
друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на
конкуренцијата на седница одржана на ден 30.05.2014
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Филип
Морис Интернационал Менаџмент СА (Philip Morris
International Management SA), со седиште на Авенија
де Родание 50, 1007 Лозана, Швајцарија (Avenue de
Rhodanie 50, 1007 Lausanne Switzerland) и Тутунски
комбинат АД Прилеп, со седиште на ул.„Марксова“
бр.101 Прилеп, Македонија, по основ на заедничко
вложување иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 83

Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-171
30 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

313.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита
на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу КАС-Оне Холдинггезелшафт мбХ (CAS-One Holdinggesellschaft mbH) со регистрирано седиште на Вахренвалдер Штрасе 9, 30165 Хановер, Германија и Емитек Гезелшафт фур Емисионтехнологи мбХ (Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH)
со регистрирано седиште на Хаупштрасе 128, 53797 Лохмар, Германија, а поднесено од КАС-Оне Холдинггезелшафт мбХ, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 03.07.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу КАС-Оне
Холдинггезелшафт мбХ (CAS-One Holdinggesellschaft
mbH) со регистрирано седиште на Вахренвалдер Штрасе
9, 30165 Хановер, Германија и Емитек Гезелшафт фур
Емисионтехнологи мбХ (Emitec Gesellschaft für
Emissionstechnologie mbH) со регистрирано седиште на
Хаупштрасе 128, 53797 Лохмар, Германија, по основ на
стекнување удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање или
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е
во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 28-а
од Законот за административни такси („Службен весник
на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01,
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка
840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-172
3 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

314.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита
на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Словениа Броадбанд Сарл Луксембург, Луксембург и АД Броадбанд
Монтенегро, Црна Гора а поднесено од Словениа Броадбанд Сарл Луксембург преку Адвокатското друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и Адвокатското друштво
Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на
ден 03.07.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Словениа
Броадбанд Сарл Луксембург, Луксембург со главно седиште на 61, Ру д Ролингергрунд, Л-2440 Луксембург,
Големо Војводство Луксембург и АД Броадбанд Монтенегро со главно седиште на Булевар Револуција бб,
Подгорица, Црна Гора, по основ на купопродажба на
акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број
28-а од Законот за административни такси („Службен
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98,
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна
сметка 840...03161, приходна шифра и програма
72231300.
Уп. бр. 08-173
3 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
__________

315.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу „мобилком Мацедониен Бетајлигунгсфервалтунг Гмбх“,
друштво со ограничена одговорност, со регистрирано
седиште на Lassallestrasse 9, 1020 Виена, Австрија и
„Близу Медиа и Бродбанд“ ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на булевар „3-та Македонска бригада“ 48 Аеродром, 1000 Скопје, преку полномошник
Марија Филиповска адвокат од Скопје, Комисијата за
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
24.7.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу „мобилком Мацедониен Бетајлигунгсфервалтунг Гмбх“,
друштво со ограничена одговорност, со регистрирано
седиште на Lassallestrasse 9, 1020 Виена, Австрија и
„Близу Медиа и Бродбанд“ ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на булевар „3-та Македонска бригада“ 48 Аеродром, 1000 Скопје, по основ на стекнување удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Стр. 84 - Бр. 7

18 јануари 2016

Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-174
24 јули 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
_________
316.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Кнежеството Лихтенштајн (Principality of Liechtenstein) и
Мобилком Бетеилигунгсгезелшафт мбХ (Mobilkom
Beteiligungsgesellschaft mbH) Австрија, со регистрирано седиште на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија
од една страна и Телеком Лихтенштајн АГ (Telecom
Liechtenstein AG) Кнежество Лихтенштајн, со седиште
на Шанерштрасе 1, 9490 Вадуц, Lихтенштајн од друга
страна, поднесено преку полномошник Леонид Ристев
адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 8.8.2014 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Кнежеството Лихтенштајн (Principality of Liechtenstein) и Мобилком Бетеилигунгсгезелшафт мбХ (Mobilkom
Beteiligungsgesellschaft mbH) Австрија, со регистрирано седиште на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија
од една страна и Телеком Лихтенштајн АГ (Telecom
Liechtenstein AG) Кнежество Лихтенштајн, со седиште
на Шанерштрасе 1, 9490 Вадуц, Lихтенштајн од друга
страна,, по основ на стекнување на заедничка контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-175
8 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

317.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација со која Хемофарм А.Д. Вршац (Hemofarm a.d. Vrsac) со регистрирано седиште на Белградски пат бб, 26300 Вршац, Република Србија стекнува контрола над производството и
продажбата на одредени фармацевтски производи, резерви на тие производи, Досиеја, Дозволи за ставање во
промет, Трговски марки и други права кои се однесуваат на работењето како што е дефинирано во Договорот
за купување на средства, потпишан на 4 јули 2014 година, а кои се во сопственост на Фарманова ДОО
Обреновац (Pharmanova d.o.o. Obrenovac) со регистрирано седиште на Индустриска 8, Обреновац, Белград,
Република Србија, а поднесено од Хемофарм А.Д. Вршац, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седница одржана на ден 8.8.2014 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Хемофарм А.Д. Вршац (Hemofarm a.d. Vrsac) со регистрирано седиште на Белградски пат бб, 26300 Вршац, Република Србија стекнува контрола над производството и
продажбата на одредени фармацевтски производи, резерви на тие производи, Досиеја, Дозволи за ставање во
промет, Трговски марки и други права кои се однесуваат на работењето како што е дефинирано во Договорот
за купување на средства, потпишан на 4 јули 2014 година, а кои се во сопственост на Фарманова ДОО
Обреновац (Pharmanova d.o.o. Obrenovac) со регистрирано седиште на Индустриска 8, Обреновац, Белград,
Република Србија, по основ на стекнување контрола
преку купување на средства, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-177
8 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

18 јануари 2016

Бр. 7 - Стр. 85

318.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Алфа
Банка А.Е. (Alpha Bank A.E.) со регистрирано седиште
на ул. Стадиу бр. 40, 10252 Атина, Република Грција,
СитиБанка Интернатионал ПЛЦ (Таргет-Префрленото
бизнис работење на ЦИП) (CitiBank International PLC)
со регистрирано седиште на Ситигруп центар, Канада
плоштад, Канари Варф, Лондон, Е14 5 LB, Обединето
Кралство и Динерс Клуб на Грција Финансиска Компанија С.А. (Diners Club of Greece Finance Company S.A.),
со регистрирано седиште на Сингроу Авенија бр. 54
11742, Атина, Република Грција, а поднесено од Алфа
Банка А.Е., преку полномошник Адвокат Бенита Белешкова од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 8.8.2014 година,
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Алфа
Банка А.Е. (Alpha Bank A.E.) со регистрирано седиште
на ул. Стадиу бр. 40, 10252 Атина, Република Грција,
СитиБанка Интернатионал ПЛЦ (Таргет-Префрленото
бизнис работење на ЦИП) (CitiBank International PLC)
со регистрирано седиште на Ситигруп центар, Канада
плоштад, Канари Варф, Лондон, Е14 5 LB, Обединето
Кралство и Динерс Клуб на Грција Финансиска Компанија С.А. (Diners Club of Greece Finance Company S.A.),
со регистрирано седиште на Сингроу Авенија бр. 54
11742, Атина, Република Грција, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-178
8 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

319.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Арчер
Даниелс Мидланд Јуроп Б.В. (Archer Daniels Midland
Europe B.V.) со регистрирано седиште на Stationsstraat
76, 1541 LJ Koog aan de Zaan, Холандија, Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. (Archer Daniels Midland
Europoort B.V) со регистрирано седиште на Elbeweg
125, 3198 LC Europoort Rotterdam, Холандија, и АДМ
Германија ГмбХ (ADM Germany GmbH) со регистрирано седиште на Ferdinandstrasse 5, 20095 Hamburg, Германија, од една страна и ВИЛД Флејворс ГмбХ (WILD
Flavors GmbH) со регистрирано седиште на Neugasse
22, 6300 Zug, Швајцарија и ВИЛД Дери Ингридиентс
ГмбХ (WILD Dairy Ingredients GmbH) со регистрирано
седиште на Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim,
Германија од друга страна, а поднесено од Арчер Даниелс Мидланд Јуроп Б.В., Арчер Даниелс Мидланд
Еуропоорт Б.В. и АДМ Германија ГмбХ, преку полномошник Адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско Друштво Поленак од Скопје, Комисијата за
заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
5.9.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Арчер
Даниелс Мидланд Јуроп Б.В. (Archer Daniels Midland
Europe B.V.) со регистрирано седиште на Stationsstraat
76, 1541 LJ Koog aan de Zaan, Холандија, Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. (Archer Daniels Midland
Europoort B.V) со регистрирано седиште на Elbeweg
125, 3198 LC Europoort Rotterdam, Холандија, и АДМ
Германија ГмбХ (ADM Germany GmbH) со регистрирано седиште на Ferdinandstrasse 5, 20095 Hamburg, Германија, од една страна и ВИЛД Флејворс ГмбХ (WILD
Flavors GmbH) со регистрирано седиште на Neugasse
22, 6300 Zug, Швајцарија и ВИЛД Дери Ингридиентс
ГмбХ (WILD Dairy Ingredients GmbH) со регистрирано
седиште на Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim,
Германија од друга страна, по основ на стекнување
контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-179
5 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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320.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со регистрирано седиште на 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, Големо Војводство Луксембург и Орландо
Клинци ДОО (Orlando Klinci d.o.o.) со регистрирано седиште на Улица град Вуковар 269/Д, Загреб, Република
Хрватска, а поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л., преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Скопје,
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница
одржана на ден 5.9.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Јунајтед
Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со регистрирано
седиште на 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург,
Големо Војводство Луксембург и Орландо Клинци
ДОО (Orlando Klinci d.o.o.) со регистрирано седиште на
Улица град Вуковар 269/Д, Загреб, Република Хрватска, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа
под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-180
5 септември 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
_________
321.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Телемах Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево и БХБ КЕЈБЛ ТВ ДОО Лукавац, Босна и Херцеговина, преку полномошник Леонид Ристев адвокат од Скопје, Комисијата за заштита
на конкуренцијата на седница одржана на ден
25.11.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Телемах
Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево, со главно седиште на ул. Џемала Биједиќа бр. 216, Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина и БХБ КЕЈБЛ ТВ ДОО Лукавац, со главно седиште на Дом културе бб, 75300 Лукавац, Босна и Хер-

цеговина, по основ на купопродажба на удели иако
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-182
25 ноември 2014 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
_________
322.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Телемах широкопојасна комуникација ДОО, Словенија и
Тушмобил ДОО друштво за мобилна комуникација,
Словенија преку полномошник Леонид Ристев адвокат
од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седница одржана на ден 25.11.2014 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Телемах
широкопојасна комуникација ДОО со главно седиште
на Цеста Љубљанске бригаде 21, 1000 Љубљана, Словенија, и Тушмобил ДОО друштво за мобилна комуникација со главно седиште на Брнчичева 49, 1231 Љубљана- Чрнуче, Словенија, по основ на купопродажба на
удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-183
25 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

18 јануари 2016
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323.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета
Македонска Бригада бр. 48 Скопје, од една страна и
Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани со седиште на
ул. Крсте Мисирков бр. 6 Кочани, Трговско друштво за
вработување на инвалидни лица – заштитно друштво,
радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа
ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани, со седиште на ул.
Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани, Трговско радиодифузно
друштво – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ
ДОО Кочани со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б
Кочани, Друштво за производство, трговија и услуги
СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ с. Миладиновци експортимпорт со седиште на ул. 2 бр. 44 с. Миладиновци,
Илинден и Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ
НЕТ ДООЕЛ с. Кадино со седиште на ул. 1 бр. 39 с.
Кадино Илинден, од друга страна, а поднесено од
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД
ДООЕЛ Скопје, преку полномошник Адвокат Гоце Цоневски од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 24.12.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје (во понатамошниот текст: БЛИЗУ ДООЕЛ
Скопје), со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје, Трговско радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа АСТРА ПЛУС
ДОО Кочани (во понатамошниот текст: АСТРА ПЛУС
ДОО Кочани) со седиште на ул. Крсте Мисирков бр. 6
Кочани, Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво, радиодифузно друштво –
оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА 2002
ДОО Кочани (во понатамошниот текст: ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани) со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани, Трговско радиодифузно друштво
– оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани (во понатамошниот текст: КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани) со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани,
Друштво за производство, трговија и услуги СИСТЕМ
КАБЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт (во понатамошниот
текст: СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ с. Миладиновци) со
седиште на ул. 2 бр. 44 с. Миладиновци, Илинден и

Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с. Кадино (во понатамошниот текст: СПЕЈС ТЕЛ
НЕТ ДООЕЛ с. Кадино) со седиште на ул. 1 бр. 39 с.
Кадино Илинден, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на
конкуренцијата, нема да има за последица значително
спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во
согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од
Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на
Буџетот
на
Република
Македонија
бр.
100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп. бр. 08-185
24 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
324.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството
за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2015 година, во однос на месец ноември 2015 година, е пониска за 0,1%.
2. Исплатата на платите за месец декември 2015 година, во однос на месец ноември 2015 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија, ја вршат на нивото
на правото за претходниот месец.

Министер,
д-р Фросина Ташевска - Ременски, с.р.

Стр. 88 - Бр. 7

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
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