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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

357. 

Указ бр.42 

од 31 јануари 2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

МУСТАФА САНИ ШЕНЕР 

 

со  

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителната посветеност и ангажираност во 

своето работење и дејствување со што даде значаен 

придонес за развојот на македонската економија, како 

и за афирмација на Република Македонија во светот и 

унапредување на пријателските односи и соработката 

со Република Турција. 

 

Бр. 08-134/1  Претседател 

31 јануари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

358. 

Врз основа на член 206 став 1 алинеја 13 од Законот 

за внатрешни работи (,,Службен весник на Република 

Македонија” бр. 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 

142/16, 190/16 и 21/18), министерот за внатрешни рабо-

ти донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО 

ГИ  ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

 

Член 1 

Во  Решениeто за цените на обрасците што ги изда-

ва Министерството за внатрешни работи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 48/15 и 190/17), 

во дел I став (1) во точката 42 точката на крајот на ре-

ченицата се брише и се додава нова точка 43 која 

гласи:  

„43. Образец на меѓународна возачка дозвола 

(непополнет)...............................................50,00 денари.“ 

 

Член 2 

Овa решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе отпочне да се применува по 30 дена од 

денот на неговото влегување во сила. 

 

Бр. 13.1.1-7805/1 Министер 

30 јануари 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

359. 

Врз основа на член 17 став (4) од Законот за Упра-

вата за јавни приходи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.43/14, 61/15, 27/16, 35/18, 83/18 и 7/19), 

министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЛИВИ 

НА СРЕДСТВА НА СМЕТКИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на доставување на податоците за при-

ливи на средства на сметки на физички лица. 

 

Член 2 

(1) Носителите на платен промет ги доставуваат по-

датоците за приливи на средства на сметки на физички 

лица резиденти добиени од правни и физички лица и 

од сметки на нерезиденти-правни и физички лица во 

Република Македонија на Образец за податоци за при-

ливи на средства на сметки на физички лица кој е да-

ден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот за податоци за приливи на средства 

на сметки на физички лица содржи: 
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1) Единствен даночен број на носителот на платен 

промет и идентификатор за носителот на платен про-

мет; 

2) Единствен матичен број на граѓанинот-физичко 

лице резидент примач на средствата (корисник на нап-

латата); 

3) Референтен број на трансакцијата; 

4) Назив и седиште ако налогодавачот е правно 

лице, односно име и презиме и адреса ако налогодава-

чот е физичко лице; 

5) Прилив на средства:  

- шифра на земја на налогодавач, 

- шифра на основ по кој приливот на средства е 

прокнижен на сметка на физичкото лице резидент при-

мач на средства (корисник на наплатата),  

- опис на основ на прилив искажан од налогодава-

чот, 

- опис на основ по кој приливот на средства е прок-

нижен на сметка на физичкото лице резидент примач 

на средства (корисник на наплатата), 

- шифра на валута и 

- износ на прилив во валута; 

6) Датум на книжење на приливот; 

7) Период за кој се известува и  

8) Име на пратката и вкупен број на податоци во 

пратката. 

 

Член 3 

(1) Идентификатор за носителот на платен промет е 

водечки број преку кој носителот на платен промет мо-

же единствено да се идентификува, согласно Законот 

за платниот промет. 

(2) Референтен број на трансакција е број кој го до-

делува носителот на платен промет за секој поединечен 

платен налог, за целите на евидентирање на трансакци-

јата во системот на носителот на платен промет и 

Управата за јавни приходи. 

(3) Шифра на земја на налогодавачот, шифра на ос-

нов и шифра на валута се шифри кои се преземаат од 

Упатството за начинот на вршење на платниот промет 

со странство. 

(4) Основ на прилив е  опис на основот за прилив на 

средства на сметка на физичко лице резидент примач 

на средства (корисник на наплатата). 

(5) Датум на книжење е денот кога приливот на 

средства е префрлен на сметка на физичкото лице рези-

дент и истото може да располага со нив. 

(6) Период за кој се известува го означува месецот 

и годината за кој се доставува податокот за приливот 

на средства на сметка на физичкото лице резидент при-

мач на средства (корисник на наплатата). 

(7) Име на пратката и вкупен број на податоци во 

пратката ги опфаќаат идентификаторот на носителот 

на платен промет, периодот за кој се известува, редни-

от број на пратката во периодот за кој известува носи-

телот на платниот промет, како и вкупниот број на за-

писи во пратката (во xml формат). 

 

Член 4 

(1) Податоците од член 2 став (2) на овој правил-

ник, се доставуваат електронски до 15 во тековниот ме-

сец за претходниот месец на еден од следните начини: 

1) преку постоечкиот канал за размена на податоци 

помеѓу Управата за јавни приходи и носителите на пла-

тен промет (SFTP сервер); 

2) преку web сервис или  

3) преку профилот на носителот на платен промет 

на системот е-персонален данок и прикачување на xml 

документ. 

(2) Носителот на платен промет избира еден од на-

чините за доставување на податоците наведени во став 

(1) на овој член. 

 

Член 5 

Во периодот од денот на влегувањето во сила на 

овој правилник до 31.12.2019 година, на начин утврден 

во член 4 од овој правилник, ќе се доставуваат подато-

ците од член 2 став (2) од овој правилник кои се одне-

суваaт на приливите на девизни средства. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 13-234/3  

31 јануари 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

360. 
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, 132/11, 148/11, 74/12, 
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), ми-
нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИД-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 
И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА 
ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 
И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И 

ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2019 ГОДИНА 
 
I. Појдовна основа 
 
Приходите остварени од приредувањето на игри на 

среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Републи-
ка Македонија кој се користи за финансирање на наци-
оналните инвалидски организации, нивните здруженија 
и нивната асоцијација, 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 од претходната календар-
ска година, но не помалку од 60 милиони денари и не 
повеќе од 120 милиони денари.   

Распределбата на средствата ја врши Владата на Ре-
публика Македонија врз основа на доставената Програ-
ма од страна на Министерството за труд и социјална 
политика, која што е изготвена врз основа на поднесе-
ни програми/проекти од страна на националните инва-
лидски организации, нивните здруженија и нивната 
асоцијација, на здруженија за борба против семејното 
насилство и на Црвениот крст на Република Македо-
нија.  

Согласно направен избор на програмски актив-
ности/проекти врз основа на претходно објавен Јавен 
повик за финансирање на програмските активности на 
националните инвалидски организации, нивните здру-
женија и нивната асоцијација, на здруженија за борба 
против семејно насилство и за Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија, од доставените Предлог Прог-
рами/проекти од страна на Националниот Совет на ин-
валидски организации на Македонија (НСИОМ) кој 
што претставува асоцијација на седум Национални ин-
валидски 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 – Мо-
билност Македонија, Републички центар за поддршка 
на лица со интелектуална попреченост -  Порака, Наци-
онален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Маке-
донија, Национална федерација за спорт и рекреација 
на инвалиди на Македонија – Македонски параолим-
писки комитет и Национален сојуз на инвалиди на тру-
дот на Република Македонија), на здруженијата за бор-
ба против семејното насилство и на Црвениот крст на 
Република Македонија, Министерството за труд и со-
цијална политика ја изработи оваа програма за нивно 
финансирање преку распоредување на приходите од 
игри на среќа и забавни игри за 2019 година.  

II. Програмски активности на националните ин-
валидски организации, нивните здруженија и нив-
ната асоцијација кои што ќе се финансираат 

 
Националниот Совет на инвалидски организации на 

Македонија (НСИОМ) како асоцијација на седум наци-
онални инвалидски организации ќе се финансира со 
вкупен годишен приход од 5.400.000,00 денари за реа-
лизација на активности кои предвидуваат: 

- Доследна примена на  Конвенцијата на ООН за 
правата на лицата со инвалидност во сите области сод-
ржани во Конвенцијата и предлагање на измени на по-
стојните законски решенија кои се однесуваат на лица-
та со инвалидност со цел нивно усогласување со европ-
ското законодавство; 

-Унапредување и изедначување на основните чове-
кови права на лицата со инвалидност со правата на 
другите граѓани особено во однос на вработувањето, 
социјалната заштита, образованието, здравството, ма-
теријалното обезбедување, набавка на помагала, дос-
тапност, спорт и рекреација на инвалидите; 

-Покренување иницијативи до надлежните институ-
ции за подобрување на правата на лицата со инвалид-
ност преку организирање и учество во јавните диску-
сии; 

-Активности за вклучување на националните инва-
лидски организации во изготвување на прописите кои 
се однесуваат на лицата со инвалидност; 

-Јакнење на улогата на инвалидските организации 
во граѓанското општество и трајно решавање на проб-
лемот со нивното финансирање; 

-Соработка со организациите кои што работат на 
заштитата и унапредувањето на правата на лицата со 
инвалидност; 

-Меѓународна соработка (учество во Европскиот 
форум за инвалиди и други меѓународни организации, 
како и соработка со слични асоцијации во соседните 
земји). 

1. Националниот сојуз на лица со телесен инвали-
дитет на Македонија – Мобилност како асоцијација на 
17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се фи-
нансира со вкупен годишен приход од 11.200.000,00 
денари за реализација на активности кои предвидуваат: 

- Активно вклучување во активностите: “Македо-
нија без бариери” во рамките на Европската стратегија 
за инвалидност 2010-2020 

- Спортско – рекреативни активности, и тоа: 
• Организација на 31-ти Републички спортски игри 

на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на 
кои ќе учествуваат 120 натпреварувачи во атлетика, 
пинг-понг и стрелаштво     

• Организирање на 31-то Државно шаховско првен-
ство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија 
со учество на 28 домашни натпреварувачи и 24 шахис-
ти од државите од регионот 

• Организирање на еднодневен турнир во табла со 
учество на натпреварувачи од сите здруженија. Орга-
низатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност 
Македонија.    

• Организирање на лига натпревари по одделни 
спортови, тренинг  кампови и натпревари во футсал 

• Поддршка на тренажниот процес на репрезента-
тивците   

• Учество на спортисти од Мобилност Македонија 
на спортски игри на сродните сојузи од земјите од ре-
гионот. 

- Културни активности (квиз, музичко – литератур-
ни средби), и тоа:  
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• Организирање на 25-ти Музички фестивал на лица 
со телесен инвалидитет со учество на членови на Мо-
билност Македонија и претставници на организации на 
лицата со телесен инвалидитет од други држави. 

• Организирање на 25-ти Републички квиз натпре-
вар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет 
со учество на 18 екипи со по три члена. 

• Организирање на 10-та јубилејна меѓународна ли-
ковна колонија со учество на ликовни уметници од Ре-
публика Македонија и странство, вклучително и члено-
ви на Мобилност Македонија  

• Организирање на изложба на уметнички творби 
 • Литературни читања за лицата со телесен инвали-
дитет за време на одбележување на денот на лицата со 
телесен инвалидитет ,, 4-ти Декември“ 

• Печатење на збирка на дела од поезијата од лите-
ратурните читања  

• Учество со свои претставници на меѓународни ма-
нифестации 

• Вршење на издавачка и информативна дејност – 
издавање на сопствено гласило „МОБИЛНОСТ“ тираж 
од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на 
членовите, 

• Меѓународна соработка 
- Средства наменети за ортопедски помагала и ле-

карства (набавка на моторни инвалидски колички и ле-
кови), 

- Проект: “Изградба на инклузивно детско игра-
лиште за лица со попреченост и набавка на опрема за 
потребите на членовите на Националниот сојуз на лица 
со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност 
Македонија” 

- Одмор и рехабилитација на членовите 
- меѓуопштински средби, и тоа: 
• три тематски работилници на лицата со телесен 

инвалидитет; 
• одбележување на денот на телесните инвалиди;  
• масовна средба во природа со учество на околу 

400 лица;   
• тортијада во организација на Мобилност Стру-

мица.  
2. Националниот  сојуз на глуви и наглуви на Ре-

публика Македонија, како асоцијација на 18 општин-
ски и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува пра-
вата на оваа категорија лица, своите програмски актив-
ности планирани за 2019 година со вкупен годишен 
приход од 10.692.000,00 денари ќе ги насочи кон реа-
лизација на следните проекти/активности: 

- Проект: Формирање на “Фолклорно здружение на 
глуви и наглуви лица” во соработка со Националниот 
ансамбл Танец и културно уметничко друштво “Владо 
Тасевски” – обуки каде што глувите и наглуви лица ќе 
имаат можност за изучување на традиционални ора 

- Проект “Толкувачи на знаковен јазик достапни за 
глувите лица преку мобилни апликации” со цел полес-
на комуникација и размена на информации со слушни-
те лица. 

Во делот на културно- традиционални активности 
ќе се организираат: 

-Одбележување на Денот на глувите лица и денот 
на знаковниот јазик 

- Избор на вешта жена 
-Одржување на игри без граници 
-Турнир во фудбал 
- Првенства во шах и риболов 
- Уметничко ликовна изложба 
- Избор на МИС и Мистер на глуви и наглуви лица 

- Блок дотации за обавување на активности и пок-
ривање на материјални трошоци на 18 општински орга-
низации  

- Одмор и рекреација на социјално загрозени глуви 
лица и други глуви лица членови на сојузот,  

- Организирање на настава во природа и други ак-
тивности за глувите учници во СОУ Кочо Рацин и 
средното училиште Партение Зоогравски, 

- Набавка на помагала за глувите лица (слушни апа-
рати, беби аларми, часовници за глуви и сл), 

- Одржување на семинари и обуки за знаковен ја-
зик, трошоци за толкувачи на знаковен јазик 

- Меѓународна соработка- Учество на младински 
организаци на меѓународни активности 

3. Национален сојуз на слепите на Република Маке-
донија (НССРМ), како асоцијација на 17 општински и 
меѓуопштински здруженија, своите програмски актив-
ности планирани за 2019 година со вкупен годишен 
приход од 12.298.000,00 денари ќе ги насочи кон реа-
лизација на следните активности: 

- Обезбедување и набавка на тифло-технички пома-
гала на слепите лица  

- Издавање на материјали на Брајово (Релјефно) 
писмо, како и во електронски формат и аудио формат 

- Одржување на  семинари, екскурзии, локални ак-
тивности, културни активности и меѓународни актив-
ности 

- Отворање на Ресурсен рехабилитациски центар во 
просториите на ДХО Даре Џамбаз 

- Организација и одбележување на Меѓународниот 
ден на Белиот стап 

- Спортско – рекреативни активности, и тоа: 
- Државно првенство во глобал и атлетика за слепи 

и слабовидни лица 
- Полуфинале и финале во шах 
4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од војна-

та на Македонија, како асоцијација на 15 општински и 
меѓуопштински здруженија, своите програмски актив-
ности планирани за 2019 година со вкупен годишен 
приход од 3.750.000,00 денари ќе ги насочи кон реали-
зација на следните активности: 

- Спортско – рекреативни активности: 
• Државно првенство во атлетика; 
• Државно првенство во шах; 
• Државно екипно првенство во шах; 
• Рекреативни натпревари во бочање.  
- Традиционални средби на сојузот- Денот на ци-

вилните инвалиди од војната – 6-ти Април во Кава-
дарци, Одбележување на 3-ти Декември – меѓународ-
ниот ден на лицата со инвалидност; 

-Тематски средби во областа на превенција 
- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилни инва-

лиди од војната. 
- Банско климатско лекување на членовите 
5. Националната федерација за спорт и рекреација 

на инвалидите на Македонија – Македонски параолим-
писки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински 
и општински здруженија, своите програмски активнос-
ти планирани за 2019 година со вкупен годишен при-
ход од 2.950.000,00 денари ќе ги насочи кон реализаци-
ја на следните активности: 

- Одржување на традиционалните спортски актив-
ности на лицата со инвалидност, збогатување на истите 
со нови содржини и евидентирање на спортистите на 
општинско ниво за своите категоризирани спортисти и 
тоа: 

• Општинско првенство во атлетика;                                               
• Општинско првенство во пинг понг;                                       
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• Општинско првенство стрелаштво.                                         
- Регионални првенства, и тоа: 
• Регионални првенства атлетика;                                             
• Регионални првенства во пинг понг;                                      
• Регионални првенства стрелаштво.                                        
- Државни првенства, и тоа: 
• Државно првенство атлетика;                                                  
• Државно првенство пинг-понг;                                                
• Државно првенство стрелаштво;                                            
• Државно екипно првенство во шах;                                       
• Државно првенство во голбал;                                                 
• Државно првенство за млади надежи.                                 
- Набавка на спортски реквизити, 
- Меѓународна соработка во регионот како и го-

дишна членарина во меѓународни организации. 
6. Републички центар за поддршка на лица со инте-

лектуална попреченост – Порака, како асоцијација на 
19 меѓуопштински и општински центри, своите програ-
мски активности планирани за 2019 година со вкупен 
годишен приход од 9.710.000,00 денари ќе ги насочи 
кон реализација на следните активности: 

- Одржување и развивање на мрежата на социјални 
сервисни служби –активности насочени кон одржува-
ње на континуитет во работата на оформените социјал-
ните сервисни служби (дневни центри и социјални клу-
бови) за лица со интелектуална попреченост и кон соз-
давање на услови за промовирање на други видови сер-
висни служби особено мали групни димови и служби 
за организирано живеење со поддршка на лица со инте-
лектуална попреченост кои ќе ги напуштаат рези-
денцијалните институции како резултат на процесот на 
деинституционализација. 

- Кампањи за подигнување на јавната свест во од-
нос на правата и потребите на лицата со интелектуална 
пореченост- "Разбивање предрасуди"  на Европската 
мрежа за самостојно живеење која ќе биде основен 
промотивен материјал во новата кампања во 2019 го-
дина. 

- Координација и стручно-методолошка поддршка 
на локалните организации за реализација на значајни 
активности на локално ниво како и обележување на 3-
ти Декември, Меѓународен ден на лицата со попрече-
ност. 

- Партнерство и учество во програми на други орга-
низации -Форум на обезбедувачи на сервисни служби 
за лица со попреченост во Македонија со поддршка од 
ЕАСПД-Европска асоцијација на обезбедувачи на сер-
висни служби за лица со пореченост 

- Организирање на спортски и рекреативни актив-
ности кои ќе се спроведуваат на локално ниво од стра-
на на локално и национално ниво, во соработка со ло-
калните организации и сервисните служби. 

- Меѓународна соработка – акции кои произлегува-
ат од членството во европските асоцијации преку учес-
тво на меѓународни конференции и со цел презентација 
на постигнати резултати, размена на искуства, импле-
ментација на заеднички проекти и сл. 

- Издавачка и информативна дејност  
- Средства наменети за финансирање на годишната  

програма на РЦПЛИП за набавка на опрема за Дневни 
центри и за потребите на членовите на сојузот. 

7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на 
Република Македонија, како асоцијација на 30 општин-
ски и меѓуопштински здруженија, средствата во вкупен 
износ од 1.000.000,00 денари од кои 880.000,00 денари 
се  наменети за финансирање на Програмски активнос-
ти за унапредување на положбата на инвалидите на 
трудот во Република Македонија во 2019 година. Исто 

така Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Ре-
публика Македонија во 2019 година ќе ги реализира 
следните проекти: 

• Проект Изработка на ситуациона анализа за по-
ложбата на инвалидите на трудот на РМ со информа-
ции против исклученоста со вкупен годишен износ 
од 87.000,00 денари. Целта на проектот е утврдување 
на моменталните потреби на инвалидите  на трудот, 
подобро разбирање на потребите и ризиците со кои 
се соочуваат, подигнување на јавната свест и зголе-
мена информираност на општата популација за ис-
тите, и подобрување на политиката и праксата во од-
нос на подршка на оваа категорија на граѓани. Ак-
тивности кои предвидуваат: спроведување на јавна 
анкета на инвалиди на трудот од територија на Ре-
публика Македонија,  во која ќе се анкетираат 800-
1000 инвалиди на трудот од членовите на Здружени-
јата на инвалиди на трудот; спроведување на ситуа-
циона анализа и анализирање релевантни податоци 
за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при 
застапување и изработка на нови стратешки и закон-
ски документи од областа и 

• Проект Реализирање на спортски рекреативни ак-
тивности на ниво на подрачни единици и Национално 
ниво преку проект “Одржување на републички спорски 
игри за инвалидите на трудот во РМ” со вкупен годи-
шен износ од 33.000,00 денари.  

Одржување на спортски рекреативни активности, 
спортски игри на локално, регионално и републичко 
ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за же-
ни на 60 метри, фрлање на ѓуле од 5 кг за мажи, фрла-
ње на ѓуле од 3кг за жени, шах, домино, пикадо за 
жени. 

Вкупниот износ за финансирање на годишните 
програми на Националните инвалидски организации, 
нивните здруженија и нивната асоцијација,  изнесува е  
57.000.000,00: 
 
III. Специјализирани услуги за семејно насилство, 
обезбедени од страна на здруженија за борба против 
семејно насилство кои што ќе се финансираат во 
2019 година: 
 

1 - Обезбедување пристап до безбедно сместување 
и привремен престој од 24 до 48 часа за жени жртви на 
насилство и нивните деца, согласно минимум утврде-
ните стандарди  за специјализирани услуги за жртви на 
семејно насилство. 

• Проект на Здружение Кризен центар Надеж со 
вкупен годишен износ од 1.105.000,00 денари  кој оп-
фаќа стручна помош при обезбедени директни контак-
ти со жртвите, информации и обезбедување на  привре-
мено сместување 24/48 часа,психо-социјална поддршка 
и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до ос-
танатите институции, кои работат на проблемот со се-
мејно насилство и комуникација и постојана соработка 
со релевантни институции и организации. 

2 – Обезбедување пристап до безбедно сместување 
до 1 година во специјализирани женски засолништа за 
жени жртви на насилство и нивните деца, согласно ми-
нимум утврдените стандарди за специјализирани услу-
ги за жртви на семејно насилство. 

• Проект на Организација на жени на Град Скопје 
со вкупен годишен износ од 1.298.000,00 денари кој 
опфаќа стручна помош при обезбедени директни кон-
такти со жртвите, обезбедување на  привремено смес-
тување  до 1 година, психо-социјална поддршка и јак-
нење на жртвите, придружување на жртвите до остана-



 Стр. 8 - Бр. 26                                                                                   4 февруари 2019 
 

тите институции, кои работат на  проблемот со семејно 
насилство и комуникација и постојана соработка со ре-
левантни институции и организации; 

3 – обезбедување пристап до национална бесплатна 
СОС линија што овозможува поддршка и т.н. кризно 
советување, како и упатување до други директни услу-
ги – советувалишта, полициска интервенција согласно 
минимум утврдените стандарди за специјализирани ус-
луги за жртви на семејно насилство. 

• Проект на Сојуз - Национален совет за родова 
рамноправност со вкупен годишен износ од 800.000,00 
денари кој опфаќа менаџирање на бесплатна СОС ли-
нија за поддршка и кризно советување за жртви на се-
мејно насилство и комуникација и постојана соработка 
со релевантни институции и организации. 

4 - обезбедување на психо-социјална поддршка и 
советување на жртви на семејно насилство во рамки на 
воспоставено советувалиште за жртви на семејно на-
силство. 

• Проект на Здружение за семејна психотерапија и 
системска пракса на Македонија со вкупен годишен из-
нос од 723.000,00 денари кој опфаќа психосоцијална 
подршка и третман  на жртвите, семејствата, децата 
жртви и сведоци на семејно насилство во психолошко-
то советувалиште кое ке работи осум часа секој рабо-
тен ден.  

Вкупниот износ за финансирање на специјализира-
ни услуги за семејно насилство на здруженија за борба 
против семејно насилство е 3.926.000,00 денари. 
 
IV. Програмски активности на Црвениот крст на 
Република Македонија од областа на социјалната 
заштита кои што ќе се финансираат во 2019 година: 

 
- Грижа и поддршка на старите лица- грижа на ста-

ри лица во домашни услови, спроведување на обуки за 
негователи на стари/немоќни лица, функционирање на 
дневни центри и клубови за стари лица, воспоставува-
ње на 24/7 мониторинг систем кај 60 стари лица кои 
живеат сами на територија на Град Скопје.  

- Регионална соработка за социјална инклузија на 
старите лица – зголемување на  јавната свест и послед-
ователни влијанија во процесите на донесување на од-
луки за социјална инклузија на старите лица формира-
ните регионални мрежи на граѓански здруженија и ор-
ганизации на Црвен крст во петте земји од Западен 
Балкан  

- Лична асистенција на лица со попреченост-  развој 
на програмата за лична асистенција за лица со попрече-
ност во повеќе општини согласно потребите на корис-
ниците 

- Заеднички развој на заедниците - имплементација 
на микро проекти во ранливи заедници во кои живее 
ромско население со цел да се поттикне заеднички раз-
вој на заедниците врз основа на направена проценка на 
потребите и утврдени приоритети во заедниците. 

- Поддршка на бездомници - помош и поддршка на 
бездомници, со обезбедување на услуги за одржување 
на хигиената, облека, храна и други материјални добра, 
медицинска помош и психо-социјална поддршка во на-
сока на намалување на нивната ранливост и подобрува-
ње на здравствената состојба.  

- Подобрување на социјализација на деца и млади 
со посебни потреби и психо - социјална поддршка на 
деца во згрижувачки семејства - психо – социјална под-

дршка на децата во згрижувачки семејства во Скопје, 
Велес и Прилеп, како и едукативни рботилници за јак-
нење на капацитетите на волонтерите на Црвениот крст 
во насока на обезбедување на соодветни вештини и 
знаење за поддршка на целната група.  

- Борба против трговија со луѓе - превентивни ак-
тивности за врсничка едукација на волонтери од оп-
штинските организации на Црвениот крст и организи-
рани едукативни превентивни лекции во основни и 
средни училишта,  

- Вклученост во имплементација на Проект: Беспла-
тен одмор и рекреација на деца од семејства со соција-
лен ризик, деца корисници на посебен додаток и други 
права- вклученост во активностите на проектот, анга-
жирање на волонтери на Црвениот крст на РМ, подго-
товка на насоки за постапување на волонтерите на 
Црвениот крст  

- Центар за поддршка на лица со оштетен вид - 
групна поддршка на родители на деца со оштетен вид, 
тим билдинг работилници, работилници за лобирање и 
подобрување на правата на лицата со оштетен вид, ак-
тивности за регрутирање на корисници во волонтери и 
тренинзи за правилно постапување со лица со оштетен 
вид 

- Развој на социјално претпримништво - функцио-
нирање на воспоставени социјални претрпијатија 
(Копче, Нега Центар). 

- Навремен и ефикасен одговор во случај на несре-
ќи и катастрофи на локално ниво. имплементација на 
политиките за подготвеност, дејствување и опоравува-
ње  во случај на катастрофи на локално ниво.  

- Мигранти и бегалци. продолжување со имплемен-
тација на проектот за хуманитарна асистенција на ире-
гуларната миграција по должина на зелениот појас на 
северната граница на Република Македонија  

- Поддршка на Проектот бесплатна услуга за летен 
одмор и рекреација на деца од семејства со социјален 
ризик и деца корисници на посебен додаток 

За реализација на наведените програмски активнос-
ти е обезбедена финансиска поддршка на Црвениот 
крст на Република Македонија во износ од 
9.074.000,00денари. 

 
V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА 
 
Во Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

дина, во рамките на разделот 150.01-Министерство 
за труд и социјална политика, Програма 1, Потпрог-
рама 10 Администрација, на расходна ставка 463-
Трансфери до невладини организации, планирани се 
средства во износ од 70.000.000 денари, наменети за 
финансирање на активности на националните инва-
лидски организации, нивните здруженија и нивната 
асоцијација, на здруженија за борба против семејно-
то насилство и на Црвениот Крст на Република Ма-
кедонија. 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 10-1097/5 Министер за труд 

31 јануари 2019 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА  
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       Бр. 1415-51554/1                                                                                     Управен одбор 

24 декември 2018 година                                                                                Претседател, 

              Скопје                                                                                   Ирма Мандева, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

362. 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Македонија, врз основа на член  24, став 1, 
точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика  
(“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од Зако-
нот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 
82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 
23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за дано-
кот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 
44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 
33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 
198/18), Законот за животната средина (“Службен весник 
на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на ут-
врдување, пресметување и уплатување на надоместокот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени 
деривати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 
51/14), на седницата одржана на 4.2.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 25,852 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 27,452 

   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 31,374 

 

в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 30,742 
   
г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 25,084 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 62,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 63,50 
   
б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 60,00 

в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 48,50 
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 31,121 

   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,020 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,692 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,443 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот  

2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 05.02.2019 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Македонија. 

 
Бр. 02-186/1  

4 февруари 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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