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3250. 
Врз основа на член 231 став (4) од Законот за работ-

ните односи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 
и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), министерот за труд 
и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ И РЕГИС-
ТРИРАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ И 
НИВНИТЕ ИЗМЕНИ ДО НАДЛЕЖНИОТ ДРЖА-
ВЕН ОРГАН И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА НА ДОСТАВЕНИТЕ КОЛЕКТИВНИ  

ДОГОВОРИ И НИВНИТЕ ИЗМЕНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за дос-

тавување и регистрирање на колективните договори и 
нивните измени до надлежниот државен орган (во по-
натамошниот текст „Министерство“) и начинот на во-
дење на евиденцијата на доставените колективни дого-
вори и нивните измени (во понатамошниот текст „ко-
лективни договори“) во министерството надлежно за 
работите од областа на трудот.         

Измена на колективен договор во смисла на овој 
правилник, се смета секоја промена, дополнување, от-
кажување, пристапување, одлука за проширено деј-
ство, одлука за исклучување од примената, како  и спо-
годба за продолжување на рокот на неговото важење.  

 
Член 2 

Барање за регистрирање на колективен договор  се 
доставува од страната која прва е наведена во колек-
тивниот договор, односно страната која го откажува 
колективниот договор (во понатамошниот текст: „под-
носител до Министерството“, заради упис во региста-
рот на колективните договори (во понатамошниот 
текст: „регистар“), најдоцна осум дена по склучување-
то на колективниот договор, односно изменувањето на 
колективниот договор. 

Кон барањето  се приложуваат следните докази: 
- два примероци од колективниот договор (ориги-

нал или заверена копија на нотар), во печатена форма 
- колективниот договор во електронска форма, 
- список на работодавачи на кои се однесува колек-

тивниот договор и бројот на вработени кај истиот, 
- овластување на претставниците на синдикатите и 

здруженијата на работодавачите кои го склучуваат ко-
лективниот договор, дадено од нивните органи, за пот-
пишување на колективниот договор, 

Стр.
3259. Решение за продолжување на важ-

носта на Решението за стекнување 
на привремен статус на повластен 
производител на електрична енер-
гија произведена од обновливи из-
вори на енергија .................................. 13

3260. Договор за меѓусебните права и об-
врски кои што произлегуваат од 
вршење на определени работи од 
страна на една општина ..................... 14
Огласен дел ........................................ 1-48

 
 
 
 
 
 
- овластување за потпишување на колективниот до-

говор од јавниот сектор од основачот или органот кој 
тој го овластил и 

- согласност од Министерството за финансии за ко-
лективните договори од јавниот сектор, кога со догово-
рот се предвидуваат  фискални импликации за Буџетот 
на Република Северна Македонија. 

 
Член 3 

Ако барањето за регистрација на колективниот до-
говор не е доставено во согласност со членот 2 од овој 
правилник, односно ако колективниот договор не го 
склучиле учесници предвидени со закон или ако колек-
тивниот договорот содржи недостатоци од формално-
правна природа, Министерството ќе побара од подно-
сителот на барањето да ги отстрани недостатоците нај-
доцна 15 дена од доставувањето на известувањето за 
утврдените недостатоци. 

Ако подносителот на барањето не ги отстрани не-
достатоците навремено, Министерството со решение 
ќе го одбие барањето за упис во регистарот.  

 
 

Член 4 
Ако Министерството утврди дека поединечни од-

редби од колективниот договор се спротивни на закон, 
ќе побара од подносителот да го усогласи колективни-
от договор со закон, најдоцна 15 дена од приемот на 
известувањето за неусогласеност на колективниот до-
говор. 

Ако подносителот на барањето во рокот утврден од 
ставот 1 на овој член не го усогласи колективниот до-
говор со закон, Министерството со решение ќе го од-
бие барањето за упис во регистарот. 

 
Член 5 

При регистрирањето кое се води како јавна и елек-
тронска база на податоци се впишуваат следните пода-
тоци: 

1. реден број на уписот, 
2. назив на колективниот договор, 
3. измени на колективниот договор, 
4. страни на колективниот договор, 
5. нивото на кое е склучен колективниот договор, 
6. датум на склучување на колективниот договор, 
7. време на склучување на колективниот договор, 
8. број и датум на решение за упис на колективниот 

договор во регистарот и 
9. назив на работодавачи кои ги обврзува колектив-

ниот договор и бројот на вработени на кои се примену-
ва колективниот договор.     

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
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Член 6 
За упис во Регистарот од членот 2 од овој правил-

ник, од страна на министерот надлежен за работите од 
областа на трудот се донесува решение. 

  
Член 7 

За секој колективен договор, покрај уписот во ре-
гистарот од страна на Министерството, се води еви-
денција  во која, покрај документацијата од член 2 став 
2 од овој правилник, се содржани еден примерок од ко-
лективниот договор,  односно примерок од измената на 
колективниот договор, како и решение за упис во ре-
гистарот, службени белешки и друга документација.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осум дена од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“.  

 
Бр. 08-7127/1 Министер за труд

13 октомври 2022 година и социјална политика,
Скопје Јованка Тренчевска, с.р.

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3251. 
Врз основа на член 32 став (1) точка 2) алинеја 1, во 

согласност со член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од 
Законот за енергетика* („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 96/19), а во врска со Од-
луката за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност регулирано производство на топлинска 
енергија на Друштвото со ограничена одговорност ос-
новано од едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ 
Скопје, УП1 бр. 11-404/22 од 14 октомври 2022 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” 
бр. 220/22) и Одлуката за престанок на важење на од-
луката за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на топлинска енергија од 
страна на регулиран производител, Друштвото за про-
изводство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО 
НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, 
УП1 Бр. 11-182/22 од 20 јуни 2022 година („Службен 
весник на Република Северна Македонија” бр. 144/22), 
постапувајќи по службена должност, Регулаторната ко-
мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-
верна Македонија, на седницата одржана на 14 октом-
ври 2022 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОК ЗА СИСТЕМСКИ УСЛУГИ И 
СИСТЕМСКА РЕЗЕРВА ЗА 2022, 2023 И 2024 ГО-
ДИНА, РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ РЕГУЛИ-
РАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА 2022 ГОДИНА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА  

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. Одлуката за одобрување на надоместок за систем-

ски услуги и системска резерва за 2022, 2023 и 2024 го-
дина, регулиран максимален приход за вршење на енер-
гетска дејност регулирано производство на топлинска 

енергија и тарифен став за произведена топлинска енер-
гија за 2022 година на Друштвото за производство на 
топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА 
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, УП1 Бр.11-165/22 
од 29 јули 2022 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија” бр.171/2022), донесена од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија, СЕ ПРИМЕНУВА 
на Друштвото со ограничена одговорност основано од 
едно лице ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје.  

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Регулаторна комисија за 

енергетика и водни услуги на
Бр. 02-2445/1  Република Северна Македонија

14 октомври 2022 година Претседател,
Скопје Марко Бислимоски, с.р.

__________ 
 

Në bazë të nenit 32 paragrafi (1) pika 2) nënpika 1, 
ndërsa në përputhje me nenin 24 paragrafi (2) pika 1) 
nënparagrafi 16 të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), ndërsa në 
lidhje me Vendimin për Dhënien e Licencës për Kryerjen e 
Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të Rregulluar të 
Energjisë Termike të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar të 
Themeluar nga Një Person ESM SHITJA SHPKNJP Shkup, 
PA1 nr. 11-404/22 datë 14 tetor 2022 („Gazety Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 220/22) dhe 
Vendimin për Ndërprerjen e Vlefshmërisë së Vendimit për 
Dhënien e Licencës për Kryerjen e Veprimtarisë Energjetike 
të Prodhimit të Energjisë Termike nga prodhuesi i rregulluar, 
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Termike PRODHIMI I 
NGROHJES BALLKAN ENERXHI SHPKNJP Shkup, 
PA1 nr. 11-182/22 datë 20 qershor 2022 („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 144/22), duke 
vepruar sipas detyrës zyrtare, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 14 tetor 
2022, solli këtë 

 
V E N D I M 

PËR ZBATIMIN E VENDIMIT PËR MIRATIMIN E 
KOMPENSIMIT PËR SHËRBIME SISTEMORE DHE 
REZERVËN SISTEMORE PËR VITIN 2022, 2023 DHE 

2024, TË ARDHURAVE TË RREGULLUARA 
MAKSIMALE PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE TË PRODHIMIT TË RREGULLUAR 
TË ENERGJISË TERMIKE DHE NORMËS TARIFORE 

PËR ENERGJINË TERMIKE TË PRODHUAR PËR 
VITIN 2022 PËR SHOQËRINË E PRODHIMIT TË 
ENERGJISË TERMIKE PRODHIMI I NGROHJES 

BALLKAN ENERXHI SHPKNJP SHKUP 
 
1. Vendimi për Miratimin e Kompensimit për Shërbime 

Sistemore dhe Rezervën Sistemore për vitin 2022, 2023 dhe 
2024, të Ardhurave të Rregulluara Maksimale për Kryerjen e 
Veprimtarisë Energjetike të Prodhimit të Rregulluar të 
Energjisë Termike dhe Normës Tarifore për Energjinë 
Termike të Prodhuar për vitin 2022 për Shoqërinë e 
Prodhimit të Energjisë Termike PRODHIMI I NGROHJES 
BALLKAN ENERXHI SHPKNJP Shkup, Pa1 nr. 11-
165/22 datë 29 korrik 2022 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” nr.171/2022), i sjellur nga Komisioni 


