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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

2458. 
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 
190/16), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА  

ОПШТИНА КРУШЕВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Крушево, се дава право 

на трајно користење на градежно земјиште сопственост 
на Република Северна Македонија, на ГП бр.8.3, кое прет-
ставува КП 4115/1, КО Крушево, со површина од 19162 
м2, градежно изградено земјиште, земјиште под зграда 1 
со површина 88 м2, земјиште под зграда 2 со површина 
63 м2, земјиште под зграда 3 со површина 17 м2 и зем-
јиште под зграда 4 со површина 13 м2, запишано во Имо-
тен лист бр.7, КП 4973/2, КО Крушево, со површина од 
119 м2, градежно неизградено земјиште запишано во 
Имотен лист бр.2 и КП 4973/3, КО Крушево, со површина 
од 1 м2, градежно неизградено земјиште запишано во 
Имотен лист бр.2, односно со вкупна површина од 19463 
м2, согласно Извод од ДУП Дел од блокови 7, 8, 9 и 11, 
Општина Крушево, донесен со Одлука на Советот на Оп-
штина Крушево, бр.07-827/12, од 6.8.2010 година, заради 
изградба на објект со намена Д4 - гробишта. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 45-4830/1 Заменик на претседателот 

16 јули 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

2459. 
Врз основа на член 215 став 1 од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 
06/2016,  30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 24 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА УПРАВИТЕЛ НА ТР-
ГОВСКО ДРУШТВО НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. Марјан Огњановски се отповикува од должноста 

управител на Трговско друштво НАФТОВОД ДООЕЛ 
Скопје. 

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

 
Бр. 24 – 5821/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2460. 
Врз основа на член 215 став 1 од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 
187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 
06/2016,  30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на 24 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ТРГОВСКО 
ДРУШТВО НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. За управител на Трговско друштво НАФТОВОД 

ДООЕЛ Скопје, се избира Зоран Исајловски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“.  

 
Бр. 24-5822/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2461. 

Врз основа на член 4 и член 4-а од Законот за леко-
вите и медицинските средства („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 
53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 
43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 53/2016, 
83/2018, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република Се-
верна Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 

 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за лекови и медицински средства, се именува Висара 
Риза. 

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

 
Бр. 24 – 5809/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2462. 

Врз основа на член 9 и член 9-а од Законот за држав-
ниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 
43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 и 
83/2018), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

инспекторат за земјоделство, орган во состав на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, се именува Милан Запровски. 

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

 
Бр. 24-5811/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2463. 
Врз основа на член 1-а од Законот за архивски ма-

теријал („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 
53/2016 и 11/2018), Владата на Република Северна Ма-
кедонија на седницата одржана на 24 јули 2019 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
АРХИВ НА  РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

архив на Република Северна Македонија, се именува 
Емил Крстески. 

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

 
Бр. 24 – 5812/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2464. 

Врз основа на член 10 од Законот за основање на 
Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-
зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМО-
ЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата 

за странски инвестиции и промоција на извозот на Ре-
публика Северна Македонија, се именува Арбен Виља. 

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

 
Бр. 24 – 5813/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2465. 

Врз основа на член 40 од Законот за сигурност во 
железничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 48/2010, 23/2011, 53/2011, 158/2011, 
137/2013, 163/2013, 42/2014, 166/2014, 147/2015, 
193/2015, 31/2016, 52/2016, 63/2016, 71/2016, 35/2018 и 
64/2018), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВА-
ТА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за сигурност во железничкиот систем, орган во состав 
на Министерството за транспорт и врски, се именува 
Дејан Богоески. 

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

 
Бр. 24 – 5816/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

2466. 
Врз основа на член 14 од Законот за технолошки ин-

дустриски развојни зони („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 
156/2010, 127/2012, 41/2014, 160/2014, 72/2015, 129/2015, 
173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 83/2018), Владата 
на Република Северна Македонија на седницата одржана 
на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУС-

ТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. За вршител на должноста заменик на директорот 

на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони се именува Пајазит Љика. 

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

 
Бр. 24-5817/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2467. 

Врз основа на член 44 од Законот за јавните набав-
ки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/2019), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО 
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Бирото за 

јавни набавки, се именува Армир Садики. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија.“  

 
Бр. 24 – 5818/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2468. 

Врз основа на член 10 од Законот за ревизија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 
135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 148/2014, 145/2015, 
192/2015,23/2016 и 83/2018) Владата на Република Север-
на Македонија на седницата одржана на 24 јули 2019 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕ-
ТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИ-
ЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста претседател на Советот 

за унапредување и надзор на ревизијата на Република 
Северна Македонија, се именува Ване Цветанов. 

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

 
Бр. 24-5819/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2469. 

Врз основа на член 249-д и член 249-ѓ од Законот за 
здравствена 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, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019 и 
101/2019), Владата на Република Северна Македонија на 
седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЗДРАВСТВО 
 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за електронско здравство, орган во состав на Минис-
терството за здравство, се именува Рефик Мустафи. 

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

 
Бр. 24 – 5820/1   Претседател на Владата 

24 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2470. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, 96/2019 и 
110/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА  РАЗВОЈ  И  УНАПРЕДУВАЊЕ  

НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА   
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
1. Милутин Станиќ се разрешува од должноста ди-

ректор на Управата за развој и унапредување на обра-
зованието на јазиците на припадниците на заедниците, 
орган во состав на Министерството за образование и 
наука. 

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

 
Бр. 24-5823/1   Претседател на Владата 

24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2471. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011, 96/2019 и 
110/2019), Владата на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 24 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
РАЗВОЈ  И  УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА  
ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
1. За директор на Управата за развој и унапредува-

ње на образованието на јазиците на припадниците на 
заедниците, орган во состав на Министерството за об-
разование и наука, се именува Славица Тодорова. 

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

Бр. 24-5824/1   Претседател на Владата 
24 jули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2472. 
Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРАЦИ-
ЈА НА ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ЗА 
ЖИВОТНИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ОБ-
ЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

 
Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-
кот за постапката за регистрација на објекти и операто-
ри со храна за животни и формата и содржината и на-
чинот на водење на регистрите за објекти и оператори 
со храна за животни („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/11 и 112/12). 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр.02-7170/2 Министер за земјоделство, 

18 јули 2019 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Трајан Димковски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

2473. 
Врз основа на член 24 став (9) и член 49 став (6) од 

од Законот за студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 
146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), минис-
терот за образование и наука донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРА-
ЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО 
СТУДЕНТСКИ ДОМ И ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО  

ЗА ДОБИВАЊЕ СТИПЕНДИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на барањето за смес-

тување во студентски дом и образецот на барањето за 
добивање стипендија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 161/16 и 220/16), Прилозите број 1, 2, 
3 и 4, се заменуваат со нови Прилози број 1, 2, 3 и 4, 
кои се дадени во прилог и се составен дел на овој пра-
вилник.  
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 18-8402/1 Министер за образование 

26 јули 2019 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р.   



 Стр. 6 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 

 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 7 

 
 



 Стр. 8 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 11 

 
 



 Стр. 12 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 13 

 
 



 Стр. 14 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2474. 
Врз основа на член 53 од Законот за заштита на де-

цата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРТИЦИПА-
ЦИЈА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОС-
ПИТАНИЕ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА НА ДЕЦА ВО  

ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА 
 

Член 1 
Со овој  правилник се  пропишуваат поблиските ус-

лови и начинот на остварување на правото на партици-
пација во трошоците за згрижување, воспитание, од-
мор и рекреација на деца во јавните установи за деца.  

 
Член 2 

Партиципацијата, како право за заштита на децата, 
претставува ослободување на дел од  цената што паѓа 
на товар на родителот во трошоците за згрижување, 
воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните 
установи за деца.  

 
Член 3 

(1) Правото на партиципација се остварува за дете 
на кое материјалната состојба на семејството е наруше-
на  поради  претрпена природна непогода (пожар, поп-
лава, земјотрес и друго). 

(2) Правото на партиципација во трошоците за 
згрижување и воспитание на дете од предучилишна 
возраст се обезбедува за самохран родител кој е корис-
ник на гарантирана минимална помош согласно Зако-
нот за социјална заштита за дете згрижено во јавна ус-
танова за деца-детска градинка. 

 (3) Подносителот на барање – родител/старател за 
остварување на правото на партиципација од став (1) 
на овој член,  приложува: 

- лична карта на подносителот на барањето  на 
увид, 

- фотокопија од извод на матичната книга на роде-
ни на детето (оригиналот се доставува на увид), 

- потврда од Центарот за социјална работа дека нас-
тапиле случаите утврдени во став (1) на овој член. 

(4) Подносителот на барање – родител за остварува-
ње на правото на партиципација од став (2) на овој 
член, приложува:  

- важечка лична карта на подносителот на барањето  
на увид, за докажување на  идентитетот, државјанство-
то  и постојаното место на живеење во Република Се-
верна Македонија од најмалку 12 месеци непреќинато 
на територија на Република Северна Македонија, до 
денот на поднесување на барањето, а ако од личната 
карта не може да се докаже дека е државјанин на Ре-
публика Северна Македонија со постојано место на 
живеење од најмалку 12 месеци  непрекинато до денот 
на поднесување на барањето, доказ од Министерство за 
внатрешни работи  (потврда). 

- препис од извод на матична книга на родени на 
детето  и 

- решение за користење на правото на гарантирана 
минимална помош од Центарот за социјална работа. 

Член 4 
(1) Висината на партиципацијата се утврдува за се-

кој случај наведен во член 3 став (1) на овој правилник  
и не може да  изнесува помалку од 30%  но не повеќе 
од 100% од цената што паѓа на товар на родителот по 
дете, за трошоците за згрижување, воспитание, одмор и 
рекреација на децата во јавните установи за деца.  

(2) Висината на партиципацијата од став (1) на овој 
член, се утврдува  во зависност од настанатата состојба 
во член 3 став (1) од овој правилник. 

(3) Висината на партиципацијата од член 3 став (2) 
од овој правилник, се утврдува само за вкупниот број 
на денови на детето поминати во установата, согласно 
евиденцијата од книгата за присуство на деца и изнесу-
ва 100% од цената на услугата по дете што ја плаќа ро-
дителот. 

 
Член 5 

Барањето за остварување на правото на  партиципа-
ција во трошоците за згрижување на дете во јавна уста-
нова за деца се поднесува  до јавната установа во која 
детето  престојува, односно во која детето е згрижено. 

 
Член 6 

(1)  Од страна на јавната установа за деца –детската 
градинка, најдоцна 30 дена од денот на поднесување на 
барањето со потребната документација, се донесува ре-
шение за остварување на  право на  партиципација.  

(2) Од страна на јавната установа за деца – детско од-
моралиште при утврдување  на цената  за престој на дете-
то во детското одморалиште, најдоцна 30 дена од денот 
на поднесување на барањето за остварување  на  партици-
пацијата со потребна документација, се донесува решение 
за остварување на правото  на партиципација. 

(3) Правото на партиципација се остварува од денот 
на поднесување на барањето.               

 
Член 7 

(1) Правото на партиципација за дете кое е згриже-
но во јавна установа за деца од член 3 став (1) од овој 
правилник не може да се остварува подолго од шест 
месеци. 

(2) Правото на партиципација за дете кое е згриже-
но во јавна установа за деца од членот 3 став (2) од 
овој правилник, се остварува се додека се исполнети 
условите од членот 3 став (2) од овој правилник. 

(3) Родителот како подносител  на барањето одгова-
ра за вистинитоста на податоците во барањето. 

 
Член 8 

(1) По престанување на условите од член 3 став (1) 
од овој правилник, поради кои е остварено правото, од 
страна на Центарот за социјална работа се известува 
јавната установа за деца  дека престанале причините за 
остварување на правото. 

(2) Правото на партиципација од член 3 став (1) од 
овој правилник престанува наредниот месец од месе-
цот во кој престанале причините, а по санирање на по-
следиците од  претрпена природна непогода (поради 
која е остварено), правото може да престане и пред ис-
текот на периодот наведен во член 7 став (1) од овој 
правилник.   

(3) Ако настане промена во условите кои биле ос-
нов за  остварување на правото  на партиципација од 
член 3 став (2) од овој правилник, родителот треба 
писмено најдоцна 15 дена од денот на настанување на 
промената да ја извести јавната установа за деца-детска 
градинка, а правото ќе престане од денот на настанува-
ње на промената. 
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Член 9 
(1) Од страна на јавната  установа за деца - детската 

градинка најдоцна до 5-ти во месецот се доставува до 
Министерството за труд и социјална политика, извеш-
тај за остварувањето на правото на партиципација за 
претходниот месец  и барање за потребните средства за 
партиципација за наредниот месец, со податоци за 
вкупниот број на деца корисници на правото на парти-
ципација од член  3 став (1) од овој правилник.   

(2) Од страна на јавната  установа за деца - детска 
градинка најдоцна до 5-ти во месецот до основачот-оп-
штината се доставува извештај за оствареното право на 
партиципација од член 3 став (2)  од овој правилник за 
претходниот месец со податоци за вкупниот број на де-
ца заради  кои е остварено  правото на партиципација  
за обезбедување на потребните средства. 

(3) Од страна на јавната установа за деца - детското 
одморалиште до Министерството за труд и социјална 
политика, најдоцна пет дена по завршениот престој на 
децата во детското одморалиште, се доставува список 
на деца  кои престојувале во детското одморалиште, а  
кои  оствариле право на партиципација.  

(4) Списокот од став (3) на овој член треба да биде за-
верен од овластено лице на детското одморалиште, како и 
од наставниците кои биле присутни за време на престојот 
на децата (наставниците кои се задолжени за група со 
деца). Со доставувањето на списокот се доставува и бара-
ње за обезбедување  на средства наменети за партиципа-
ција на деца кои оствариле право на партиципација. 

 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за поблиските ус-
лови, критериумите и начинот на остварување на пра-
вото на партиципација во трошоците за згрижување, 
воспитание, одмор и рекреација на деца во јавните ус-
танови за деца („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 19/14 и 48/18).  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“.  

 
Бр. 11-4335/6 Министер за труд 

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

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2475. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 

17 став 4 од Законот за Народната банка на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 5 став 1 
точка 2, 3 и 4 и член 13 од Законот за платниот промет 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 
22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 
170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19) и член 4 став 3 од За-
конот за девизното работење („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на На-
родната банка на Република Северна Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ И ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ И 
ЗАТВОРАЊЕ СМЕТКИ ВО НАРОДНАТА БАНКА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за општите услови за отворање и 

затворање сметки во Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 141/16), во насловот на одлуката и во точката 

1 од одлуката зборовите: „Народната банка на Репуб-
лика Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народ-
ната банка на Република Северна Македонија“. 

2. По точката 8 се додава нова точка 8-а, којашто 
гласи: 

„8-а. По исклучок, Народната банка може да отвори 
сметки на меѓународни финансиски институции без 
поднесување барање и документација од точките 2, 3, 
4, 5, 6 и 7 и без склучување договор од точката 8 на 
оваа одлука, доколку е определена како нивни депози-
тар согласно со закон.“ 

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-2/2019 на Народната банка на  
25 јули 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

2476. 
Врз основа на член 73 став (4) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), ди-
ректорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИ-
НОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНО-
ВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И ПРЕНОС НА УВЕРЕНИЕ-
ТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗ-
БЕДНО КОРИСТЕЊЕ НА АЕРОДРОМ, ОДНОСНО  

ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината, еви-

денцијата и начинот на издавање, продолжување, обно-
вување, промена и пренос на уверението за исполнува-
ње на условите за безбедно користење на аеродром, од-
носно леталиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 127/14), во членот 16 став (2) бројот „14” 
се заменува со бројот „15”.   

 
Член 2 

Во членот 20 став (1) бројот „18” се заменува со 
бројот „19”. 

 
Член 3 

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 се заменуваат со но-
ви Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 кои се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

 
         Бр. 10-828/3 Директор на Агенцијата 
24 јули 2019 година за цивилно воздухопловство, 
              Скопје д-р Томислав Тунтев, с.р. 



 Стр. 18 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 157                                                                                         31 јули 2019 
 



31 јули 2019  Бр. 157 - Стр. 37 

 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2477. 

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

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од 

Правилникот за цени на топлинска енергија и систем-

ски услуги („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.116/19), постапувајќи по Барањето за 

одобрување на регулиран максимален приход, регули-

рана просечна цена за производство, дистрибуција и 

снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови 

за 2019 година на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА 

Скопје бр.11-1293/1 од 3.6.2019 година, Регулаторната 

комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-

ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-

ГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2019 ГОДИНА 

НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ 

 

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДО-

НИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје се 

одобрува регулиран максимален приход за производ-

ство, дистрибуција и снабдување со топлинска енерги-

ја за 2019 година, во износ од 183.097.820 денари за ис-

порачани 63.762.000 kWh топлинска енергија, што ја 

испорачува на потрошувачите приклучени на дистри-

бутивната мрежа. 

2. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-

дажба на топлинска енергија за греење на потрошува-

чите на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИ-

ЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје од 

01.08.2019 година: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 август 2019 година. 

 

УП1 бр. 08-39/19  

31 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2478. 

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

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од 

Правилникот за цени на топлинска енергија и систем-

ски услуги („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.116/19), постапувајќи по Барање за 

одобрување на Регулиран максимален приход и цена за 

снабдување со топлинска енергија за регулиран период 

почнувајќи од 1.8.2019 година на Друштвото за снаб-

дување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.08-

46/1 од 10 јуни 2019 година, Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Северна Ма-

кедонија на седницата одржана на 31 јули 2019 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-

ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2019 ГОДИ-

НА НА ДРУШТВОТО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОП-

ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА  

БАЛКАН  ЕНЕРЏИ  ДООЕЛ  СКОПЈЕ 

 

1. На Друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕР-

ЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален 

приход за 2019 година во износ од 1.549.613.886 дена-

ри за испорачана количина на топлинска енергија од 

489.261.970 kWh.  

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-

линска енергија, системски услуги и за услуга дистри-

буција на топлинска енергија изнесува 1.461.247.967 

денари, за набавени 489.261.970 kWh на излез од дис-

трибутивната мрежа.  

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 

точка 1 на оваа Одлука, регулираниот максимален при-

ход за услугата снабдување со топлинска енергија из-

несува 88.365.919 денари за испорачани количини на 

топлинска енергија од 489.261.970 kWh, на ниво на 

мерно место. 

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 

систем за продажба на топлинска енергија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.65/19), се одобру-

ваат следните тарифни ставови за снабдување со топ-

линска енергија за греење на ниво на мерно место:  
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република  Северна Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 август 2019 година. 

 

УП1 бр. 08-46/19  

31 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2479. 

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

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

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

Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од Правилникот 

за цени на топлинска енергија и системски услуги 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.116/19), постапувајќи по Барањето за одобрување на 

максимален приход за регулирани дејности производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2019 

година на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода 

СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје  бр. 01-52/1 од 10.6.2019 го-

дина Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-

ги на Република Северна Македонија на седницата од-

ржана на 31 јули 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-

ЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОД-

СТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ 

ЗА 2019 ГОДИНА НА ДРУШТВОТО ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР  

АД - СКОПЈЕ 

 

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 

вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регу-

лиран максимален приход за вршење на дејноста про-

изводство, дистрибуција и снабдување со топлинска 

енергија за 2019 година, во износ од 34.574.514 денари, 

за произведена количина на топлинска енергија од 

8.754.000 kWh на ниво на производител и испорачана 

количина на топлинска енергија од 7.713.000 kWh, на 

ниво на мерно место. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1 на оваа Одлука, тарифните ставови 

за период од 1 август 2019 година се утврдуваат да из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“, а ќе се применува од 1 август  2019 година. 

 

УП1 бр. 08-47/19  

31 јули 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2480. 

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

од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од 

Правилникот за регулирање на цени за топлинска енер-

гија и системски услуги („Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ бр.116/19), постапувајќи по 

Барањето за одобрување на регулиран максимален при-

ход и цена на топлинска енергија за регулиран период  

2019, 2020 и 2021 година на Друштвото за дистрибуци-

ја на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОП-

ЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр.08-

48/19 од 11 јуни 2019 година, Регулаторната комисија 

за енергетика и водни услуги на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на 31 јули 2019 го-

дина, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА  НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

УСЛУГА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА 

ЕНЕРГИЈА ЗА 2019, 2020 И 2021 ГОДИНА, РЕГУ-

ЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ 

НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА 

2019 ГОДИНА НА  ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ТОПЛИНА  БАЛКАН  ЕНЕРЏИ  ДООЕЛ  
СКОПЈЕ 

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува надоместок за 

услуга дистрибуција на топлинска енергија (𝑁𝐴𝐷𝑜𝑑𝑠) 
за вршење на регулираната енергетска дејност дистри-

буција на  топлинска енергија  да изнесува: 
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- 159.980.821 денари за 2019 година, 
- 160.768.904 денари за 2020 година, 
- 157.263.409 денари за 2021 година. 
2. Регулираниот максимален приход за вршење на 

регулираната енергетска дејност дистрибуција на топ-
линска енергија се одобрува да изнесува 1.461.247.967 
денари за дистрибуирана количина на топлинска енер-
гија 489.261.970 kWh за 2019 година.  

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 2 на оваа Одлука, и согласно Тари-
фниот систем за продажба на топлинска енергија 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 65/19), се утврдува следниот тарифен став за дис-
трибуција на топлинска енергија за 2019 година на ни-
во на дистрибутер: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република  Северна Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 август  2019 година. 

 
УП1 бр. 08-48/19  

31 јули 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
2481. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 
од Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.96/19), член 22 од 
Правилникот за регулирање на цени на топлинска 
енергија и системски услуги („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.116/19) и Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19), а 
постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран 
максимален приход и цена за регулиран период на 
Друштвото за производство на топлинска енергија 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ 
ДООЕЛ Скопје бр.0302-449 од 13.6.2019 година, Регу-
латорната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 31 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА СИС-
ТЕМСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА ЗА 
2019, 2020 И 2021 ГОДИНА, РЕГУЛИРАН МАКСИ-
МАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА 
ДЕЈНОСТ РЕГУЛИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА 
ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 
2019 ГОДИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВОД-
СТВО БАЛКАН НА ТОПЛИНА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за производство на топлинска 

енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, се одобрува надоместокот за 

системски услуги и системска резерва за вршење на 
енергетска дејност регулирано производство на топ-
линска енергија  да изнесува: 

- 225.037.171 денари за 2019 година, 
- 226.145.729 денари за 2020 година и 
- 235.699.475 денари за 2021 година. 
2. Регулираниот максимален приход за вршење на 

енергетската дејност регулирано производство на топ-
линска енергија за 2019 година се одобрува да изнесува 
924.610.895 денари за произведена количина на топ-
линска енергија од 322.218.864 kWh.  

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 2 на оваа Одлука, и согласно Тари-
фниот систем за продажба на топлинска енергија 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 65/19), се определуваат месечниот надоместок за 
системски услуги и системска резерва и тарифниот 
став за произведена топлинска енергија на регулирани-
от производител за 2019 година да изнесуваат: 

 
РЕГУЛИРАН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

единица 
мерка 

 од 
01.08.2019 

година 
Месечен надоместок за 
системски услуги и 
системска резерва 

 
ден/месец 

22.734.700 
Тарифен став за произведена 
топлинска енергија на 
регулиран производител 

 
ден/kWh  

2,0228 
 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 1 август 2019 година. 

 
УП1 бр. 08-50/19  

31 јуни  2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 
2482. 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија врз основа на 
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на 
водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и 
член 14 став (7) од Правилникот за начинот и поста-
пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-
гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 
РМ“ бр.63/17), на седницата одржана на ден 29.7.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУ-
ВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУ-
ВАЊЕ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2020  

ГОДИНА 
 
1. Да се започне постапка за донесување на регула-

торна тарифа за снабдување со вода за пиење или во-
доснабдување на ЈП Водовод и Канализација Скопје, за 
регулиран период 2019-2020 година. 

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

 
УП1 бр. 08-111/17  

29 јули 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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2483. 
Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Северна Македонија врз основа на 
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на 
водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и 
член 14 став (7) од Правилникот за начинот и поста-
пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-
гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 
РМ“ бр.63/17), на седницата одржана на ден 29.7.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУ-
ВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИРА-
ЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВО-
ДИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ  

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2020 ГОДИНА 
 
1. Да се започне постапка за донесување на регула-

торна  тарифа за собирање и одведување на урбани от-
падни води на ЈП Водовод и Канализација Скопје, за 
регулиран период 2019-2020 година. 

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

 
УП1 бр. 08-112/17  

29 јули 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2484. 
Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги на Република Северна Македонија врз основа на 
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на 
водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16) и 
член 14 став (7) од Правилникот за начинот и поста-
пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-
гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 
РМ“ бр.63/17), на седницата одржана на ден 29.7.2019 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕ-
СУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА  ТАРИФА ЗА ПРО-
ЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП ВОДО-
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН  

ПЕРИОД 2019-2020 ГОДИНА 
 
1. Да се започне постапка за донесување на регула-

торна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП 
Водовод и Канализација Скопје, за регулиран период 
2019-2020 година. 

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

 
УП1 бр. 08-113/17  

29 јули 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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