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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3585.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ СВЕТСКАТА БАНКА И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Се прогласува Законот за гаранција на Република
Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската
банка и Јавното претпријатие за државни патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3061/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ
МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
- СВЕТСКАТА БАНКА И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Република Македонија го гарантира намирувањето
на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта кој
ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и
развој - Светската банка и Јавното претпријатие за
државни патишта во износ од 52.000.000 ЕВРА, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, доколку Јавното претпријатие за државни патишта не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од
член 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем,
кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и
развој-Светската банка и Јавното претпријатие за
државни патишта за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта.
Член 3
Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за
заем од член 1 на овој закон, како и сервисирањето на
заемот ќе го врши Јавното претпријатие за државни патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.

Член 4
Рокот за отплата на заемот од член 1 од овој закон е
23 години, со вклучен грејс период од 6 години.
Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР плус
варијабилен распон.
На денот на повлекувањето на средствата од заемот, Јавното претпријатие за државни патишта ќе и
плати на Меѓународната банка за обнова и развој Светската банка еднократна провизија во износ од 0,25 %
од износот на заемот.
Заемот ќе се отплаќа на 34 полугодишни рати, на
секој 15-ти октомври и 15-ти април во годината.
Член 5
За регулирање на меѓусебните права и обврски кои
произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција Министерството за финансии и Јавното претпријатие за државни патишта ќе склучат посебен договор.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TË OBLIGIMEVE SIPAS MARRËVESHJES PËR
HUA PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR REHABILITIMIN E RRUGËVE RAJONALE DHE LOKALE, QË DO TË LIDHET NDËRMJET BANKËS
NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM-BANKËS BOTËRORE DHE NDËRMARRJES
PUBLIKE PËR RRUGË SHTETËRORE
Neni 1
Republika e Maqedonisë e garanton përmbushjen e
obligimeve dhe plotësimin e dispozitave të Marrëveshjes
për hua për financimin e Projektit për rehabilitimin e
rrugëve rajonale dhe lokale, që do të lidhet ndërmjet
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë
Shtetërore në shumë prej 52 000 000 euro, në afate dhe
kushte të parapara në Marrëveshjen për hua, nëse
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore nuk i plotëson
dhe servison obligimet nga Marrëveshja për hua.
Neni 2
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i
këtij ligji përcaktohen në Marrëveshjen për hua, që do të
lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillim - Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për
Rrugë Shtetërore për financimin e Projektit për
rehabilitimin e rrugëve rajonale dhe lokale.
Neni 3
Të gjitha obligimet që rezultojnë nga Marrëveshja e për
hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t'i
kryejë Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore nga të
hyrat që i realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara në
Marrëveshjen për hua.
Neni 4
Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 23
vite, me grejs periudhë të përfshirë prej 6 vitesh.
Shkalla e kamatës është EURIBOR gjashtëmujor plus
shtrirja variabile.
Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, Ndërmarrja
Publike për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë Bankës
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës
Botërore provizion të njëhershëm në shumë prej 0,25% të
shumës së huas.
Huaja do të paguhet në 34 këste gjysmëvjetore, në çdo
15 tetor dhe 15 prill të vitit.
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Neni 5
Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të
ndërsjella që rezultojnë nga Marrëveshja për hua dhe
Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe
Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do të lidhin
marrëveshje të veçantë.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
3586.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3062/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА
Член 1
Во Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008,
47/11, 67/10, 53/11, 95/12 и 164/13) по членот 28 се додава нов член 28 - а, кој гласи:
„Член 28 - а
Во случај на непотпишување на понудениот договор за
концесија на риби по избор на правно лице како најповолен
понудувач или во случај на раскинување на договорот, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува Решение за исклучување на правното лице од сите
идни постапки за доделување на концесија на риби во период од три години од денот на донесување на решението.
За втора негативна референца периодот на исклучување изнесува пет години, а при трета негативна референца на
правното лице му се дава Решение за трајно исклучување
за учество во понатамошните постапки за доделување на
концесии за риби.
Министерството изготвува листа со негативни референци на правни лица што се објавува на веб страната на министерството.
Забраната за учество во сите идни постапки за доделување на концесија на риби се однесува на правното лице и на капитално, управувачки и роднински поврзани фирми, како и на основачите на правното лице
кое има негативна референца, неговите содружници и
членовите на органите на управување, како и поврзаните правни лица и заинтересираната страна согласно одредбите од Законот за трговски друштва.
Министерството го известува правното лице за донесување на решението, а правното лице има право на жалба до
Државната комисија за жалби по јавни набавки.“

Член 2
Членот 33 се менува и гласи:
„Концесионерот е должен да води дневна евиденција за уловената риба во електронска форма.
Концесионерот е должен на дневна основа да доставува евиденција за количината на уловот на риби до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопантво и Државниот инспекторат за земјоделство.
Евиденција од став 1 на овој член се води во електронска
форма и особено ги содржи следните податоци:
- влез и излез на рибарите во риболовната вода,
- количина на улов по видови,
- количина на маломерна риба по видови,
- број и вид на риболовна опрема и алат,
- евиденција и документи за продажба на рибата по
денови и
- податоци за рибарот.
Формата и содржината на образецот за дневна евиденција на риболовните подрачја од став 1 на овој член
како и начинот на нејзиното водење ќе го пропише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
со Правилник на кој согласност дава Владата на Република Македонија.“
Член 3
Во членот 36-и во ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и формата
и содржината на уверението за положен испит.“
Член 4
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членот 2 од овој закон кои
ќе започнат да се применува по шест месеци од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË
Neni 1
Në Ligjin për peshkatari dhe akuakulturë ( "Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008,
47/11, 67/10, 53/11, 95/12 dhe 164/13) pas nenit 28
shtohet nen i ri 28-a, si vijon:
„Neni 28-a
Në rast të mosnënshkrimit të marrëveshjes së ofruar për
koncesion të peshqve pas zgjedhjes së personit juridik si ofrues
më i volitshëm ose në rast të prishjes së marrëveshjes, ministri i
Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, miraton
Aktvendim për përjashtim të personit juridik nga të gjitha
procedurat e ardhshme të ndarjes së koncesionit për peshq në
periudhë prej tre vitesh nga dita e miratimit të aktvendimit. Për
referencën e dytë negative periudha e përjashtimit është pesë vjet,
ndërsa gjatë referencës të tretë negative personit juridik i jepet
aktvendim për përjashtim të përhershëm nga pjesëmarrja në
procedurat e mëtejshme për ndarjen e koncesioneve të peshqve.
Ministria përpilon listë me referenca negative të
personave juridikë që publikohen në ueb faqen e
Ministrisë.
Ndalimi për pjesëmarrje në të gjitha procedurat e
ardhshme për dhënie të koncesionit të peshqve ka të bëjë
me personin juridik dhe firma të lidhura me kapital
menaxhim dhe familjarisht, dhe, si dhe me themeluesit e
personit juridik që ka referencë negative, bashkëpronarët e
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tij dhe anëtarët e organeve të menaxhimit, si dhe personat e
lidhur juridikë dhe palën e interesuar në pajtim me
dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare.
Ministria e njofton personin juridik për miratimin e
aktvendimit, ndërsa personi juridik ka të drejtë ankese te
Komisioni Shtetëror për Furnizime Publike."
Neni 2
Neni 33 ndryshohet si vijon:
"Koncesionari është i obliguar që të mbajë evidencë
ditore në formë elektronike për peshqit e kapur.
Koncesionari është i obliguar që në bazë ditore të dorëzojë
evidencë për sasinë e peshqve të kapur në Ministrinë e
Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe
Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë.
Evidenca nga paragrafi 1 i këtij neni mbahet në formë
elektronike dhe në veçanti i përmban këto të dhëna:
- hyrjen dhe daljen e peshkatarëve në ujërat e
peshkimit,
- sasinë e kapur sipas llojeve,
- sasinë e peshqve në sasi të vogla sipas llojeve,
- numrin dhe llojin e pajisjes dhe veglave të peshkimit
mjeteve tjera,
- evidencën dhe dokumentet për shitjen e peshqve sipas
ditëve dhe
- të dhëna për peshkatarin.
Formën dhe përmbajtjen e formularit për evidencë ditore të
rajoneve të peshkimit nga paragrafi 1 i këtij neni si dhe mënyrën e
mbajtjes së tij, do t'i përcaktojë ministri i Bujqësisë Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave me Rregullore për të cilën jep pëlqim
Qeveria e Republikës së Maqedonisë."
Neni 3
Në nenin 36-i paragrafi 3, pika në fund të fjalisë
shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe formën dhe përmbajtjen e
vërtetimit për provimin e dhënë."
Neni 4
Aktet e parapara nënligjore me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e botimit
në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, përveç
dispozitave të nenit 2 të këtij ligji të cilat do fillojnë të
zbatohen pas gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.
__________
3587.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3063/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Во Законот за внатрешни работи (,,Службен весник
на Република Македонија” брoj 42/14), насловот на
членот 174 се менува и гласи: ,,Прекинување на договор за вработување со навршени години пензиски
стаж“.
Член 2
Во член 174 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:
,,(2) Работникот од ставот (1) на овој член, со
писмена изјава до Министерството може да побара да
му се продолжи договорот за вработување најмногу до
навршување на 45 години пензиски стаж, без оглед на
неговите години на возраст.
(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување од
ставот (1) на овој член, а за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на
овој член, изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна
до 31 август во тековната година за продолжување на
договорот за вработување за наредната година.
(4) Министерството е должно по дадената изјава од
ставот (2) на овој член, да го продолжи договорот за
вработување најмногу до навршување на 45 години
пензиски стаж на работникот, без оглед на неговите години на возраст.“
Ставот (2) станува став (5).
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за внaтрешни работи
(,,Службен весник на Република Македонија“ брoj
42/14).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNË TË BRENDSHME
Neni 1
Në Ligjin për punë të brendshme („Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë“ numër 42/14), titulli i nenit
174 ndryshohet si vijon: ,,Ndërprerja e marrëveshjes për
punësim me vite të mbushura të stazhit pensional".
Neni 2
Në nenin 174 pas paragrafit (1) shtohet tre paragrafë të
rinj (2), (3) dhe (4) si vijojnë:
"(2) Punëtori nga paragrafi (1) i këtij neni, me deklaratë
me shkrim në Ministri mund të kërkojë që t'i vazhdohet
marrëveshja për punësim më së shumti deri në mbushjen e
45 vjetëve të stazhit pensional, pa marrë parasysh vitet e tij
të moshës.
(3) Deklaratën me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni,
punëtori e jep më së voni deri më 31 gusht të vitit rrjedhës
për vazhdim të marrëveshjes për punësim nga paragrafi (1)
i këtij neni, ndërsa për çdo vazhdim të mëtejmë të
marrëveshjes për punësim nga paragrafi (2) i këtij neni,
deklaratën e jep një herë në vit, ndërsa më së voni deri në
31 gusht të vitit rrjedhës për vazhdimin e marrëveshjes për
punësim për vitin e ardhshëm.
(4) Ministria është e obliguar pas deklaratës së dhënë nga
paragrafi (2) i këtij neni, t’ia vazhdojë marrëveshjen për punësim
më së shumti deri në mbushje të 45 vjetëve të stazhit pensional
punëtorit, pa marrë parasysh vitet e tij të moshës."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (5).

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 7

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do
të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
punë të brendshme („Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë“ numër 42/14).
__________
3588.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNË TË BRENDSHME

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Neni 1
Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 92/2009, 35/10, 36/11,
158/11, 114/12 dhe 187/13), titulli i nenit 129-e ndryshohet
si vijon: "Ndërprerja e marrëveshjes për punësim me vite të
mbushura të stazhit pensional".
Neni 2
Në nenin 129-e pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë
të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:
"(2) Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi (1) i këtij
neni, me deklaratë me shkrim në Ministri mund të kërkojë
që t'i vazhdohet marrëveshja për punësim më së shumti
deri në mbushjen e 45 vjetëve të stazhit pensional, pa
marrë parasysh vitet e tij të moshës.
(3) Deklaratën me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni,
personi i autorizuar zyrtar e jep më së voni deri më 31 gusht të
vitit rrjedhës për vazhdim të marrëveshjes për punësim nga
paragrafi (1) i këtij neni, ndërsa për çdo vazhdim të mëtejmë të
marrëveshjes për punësim nga paragrafi (2) i këtij neni,
deklaratën e jep një herë në vit, ndërsa më së voni deri në 31
gusht të vitit rrjedhës për vazhdimin e marrëveshjes për punësim
për vitin e ardhshëm.
(4) Ministria është e obliguar pas deklaratës së dhënë
nga paragrafi (2) i këtij neni, t’ia vazhdojë marrëveshjen
për punësim më së shumti deri në mbushje të 45 vjetëve të
stazhit pensional personit të autorizuar zyrtar, pa marrë
parasysh vitet e tij të moshës."
Paragrafi (2) bëhet paragraf (5).

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3064/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Член 1
Во Законот за внатрешни работи (,,Службен весник
на Република Македонија” брoј 92/2009, 35/10, 36/11,
158/11, 114/12 и 187/13), насловот на членот 129-е се
менува и гласи : ,,Прекинување на договор за вработување со навршени години пензиски стаж“.
Член 2
Во член 129-е по ставот (1) се додаваат три нови
става (2), (3) и (4), кои гласат:
,,(2) Овластеното службено лице од ставот (1) на
овој член, со писмена изјава до Министерството може
да побара да му се продолжи договорот за вработување
најмногу до навршување на 45 години пензиски стаж,
без оглед на неговите години на возраст.
(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, овластеното службено лице ја дава најдоцна до 31 август
во тековната година за продолжување на договорот за
вработување од ставот (1) на овој член, а за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од
ставот (2) на овој член, изјавата ја дава еднаш годишно,
а најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување за наредната година.
(4) Министерството е должно по дадената изјава од
ставот (2) на овој член, да го продолжи договорот за
вработување најмногу до навршување на 45 години
пензиски стаж на овластеното службено лице, без оглед на неговите години на возраст.“
Ставот (2) станува став (5).
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

__________
3589.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3069/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за основното образование („Службен
весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10,
116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 и
41/14) во членот 71 по ставот (11) се додава нов став
(12), кој гласи:
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„(12) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар,
му се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.“
Ставовите (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови
(13), (14), (15) и (16).
Член 2
Во член 97 во ставовите (7) и (8) зборот „извештајот“ се заменува со зборовите „објавениот извештај“.
Ставот (9) се менува и гласи:
„Извештајот со резултати од спроведеното екстерно
проверување на постигањата на успехот на учениците,
Државниот испитен центар го објавува на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во втората недела на месец септември во тековната
година. По исклучок, доколку во периодот кога се објавува извештајот од овој став се одржуваат избори за
претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот
на градот Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се
објавува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.“
Во ставот (15) зборовите: „31 август“ се заменуваат
со зборовите: „најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот
на учениците“ .
Член 3
Во член 133 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:
„(3) Директорот на основното училиште се разрешува во рок од 15 дена од страна на градоначалникот,
пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно
член 97 ставовите (14) и (15) од овој закон.
(4) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по истекот на рокот од став (3) на
овој член, доколку градоначалникот не постапи согласно став (3) на овој член.“
Член 4
Во член 174-а по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако не постапи согласно членот 97 ставови (14) и (15) од овој закон.“
Член 5
Извештајот со резултати од спроведеното екстерно
проверување на постигањата на успехот на учениците
за учебната 2012/2013 година, Државниот испитен центар ќе го објави на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во рок од десет дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 6
Решенијата за зголемување, односно за намалување
на платите на наставниците согласно извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната
2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите од
член 2 на овој закон со кои се врши изменување на членот 97 став (15) од овој закон.
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Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за основното образование.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIMIN FILLOR
Neni 1
Në Ligjin për arsimin fillor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10,
116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 dhe
41/14) në nenin 71 pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri
(12), si vijon:
"(12) Nxënësit i cili nuk është paraqitur në kontrollin
ekstern të arritjeve të suksesit dhe të njëjtin nuk e ka
arsyetuar
me
shënim
mjekësor,
përkatësisht
vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore ose
ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në
dëftesë, e cila ndikon në suksesin e përgjithshëm të
nxënësit."
Paragrafët (12), (13), (14) dhe (15) bëhen paragrafë
(13), (14), (15), dhe (16).
Neni 2
Në nenin 97 në paragrafët (7) dhe (8) fjala "raportit"
zëvendësohet me fjalët: "raportit të publikuar".
Paragrafi (9) ndryshon si vijon:
"Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern
i arritjeve të suksesit të nxënësve, Qendra Shtetërore e
Provimeve e publikon në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të
Provimeve dhe të Ministrisë në javën e dytë të muajit
shtator në vitin rrjedhës. Me përjashtim, nëse në periudhën
kur publikohet raporti nga ky paragraf mbahen zgjedhje
për President të Republikës së Maqedonisë, për zgjedhje të
deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë,
përkatësisht për anëtarë të këshillave të komunave dhe
Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarit
të komunës dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, raporti
publikohet ditën e parë të ardhshme pas përfundimit të
zgjedhjeve."
Në paragrafin (15) fjalët: "31 gusht" zëvendësohen me
fjalët: "më së voni 15 ditë nga dita e publikimit të raportit
përmbledhës me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve".
Neni 3
Në nenin 133 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të
rinj (3) dhe (4), si vijojnë:
"(3) Drejtori i shkollës fillore shkarkohet në afat prej 15
ditësh nga kryetari i komunës para skadimit të mandatit,
nëse nuk vepron në pajtim me nenin 97 paragrafët (14) dhe
(15) të këtij ligji.
(4) Drejtori shkarkohet nga ministri në afat prej 15
ditëve pas skadimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij neni,
nëse kryetari i komunës nuk vepron në pajtim me
paragrafin (3) të këtij neni."
Neni 4
Në nenin 174-a pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri
(4), si vijon:
"(4) Gjobë në shumë prej 600 euro në kundërvlerë me
denarë në procedurë mandatore inspektori shtetëror i
arsimit do t’i shqiptojë për kundërvajtje personit përgjegjës
në personin juridik nëse nuk vepron në pajtim me nenin 97
paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji."
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Neni 5
Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor
2012/2013, Qendra Shtetërore e Provimeve do ta publikojë
në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe të
Ministrisë në afat prej dhjetë ditësh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 6
Aktvendimet për zmadhimin, përkatësisht zvogëlimin e
rrogave të mësimdhënësve në pajtim me raportin me
rezultatet nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të
suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2013/2014, do të
miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 2 të këtij ligji,
me të cilat bëhet ndryshimi i nenit 97 paragrafi (15) të këtij
ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për arsimin fillor.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3590.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3070/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10,
116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 и
41/14) во членот 45 - а по ставот (11) се додава нов став
(12), кој гласи:
„(12) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар,
му се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.“
Ставовите (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови
(13), (14), (15) и (16).

Член 2
Во член 70-а во ставовите (7) и (8) зборот „извештајот“ се заменува со зборовите: „објавениот извештај“.
Ставот (9) се менува и гласи:
„Извештајот со резултати од спроведеното екстерно
проверување на постигањата на успехот на учениците,
Државниот испитен центар го објавува на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во втората недела на месец септември во тековната
година. По исклучок, доколку во периодот кога се објавува извештајот од овој став се одржуваат избори за
претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот
на градот Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се
објавува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.“
Во ставот (15) зборовите: „31 август“ се заменуваат
со зборовите: „најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот
на учениците“ .
Член 3
Во член 93 по ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3), кои гласат:
„(2) Директорот на средното училиште се разрешува во рок од 15 дена од страна на градоначалникот,
пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно
член 70-а ставовите (14) и (15) од овој закон.
(3) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по истекот на рокот од став (2) на
овој член, доколку градоначалникот не постапи согласно став (2) на овој член.“
Член 4
Во член 109-б по ставот (3) се додава нов став (4),
кој гласи:
„(4) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако не постапи согласно член
70-а ставoвите (14) и (15) од овој закон.“
Член 5
Извештајот со резултати од спроведеното екстерно
проверување на постигањата на успехот на учениците
за учебната 2012/2013 година, Државниот испитен центар ќе го објави на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во рок од десет дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 6
Решенијата за зголемување, односно за намалување
на платите на наставниците согласно извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната
2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите од
член 2 на овој закон со кои се врши изменување на
член 70-а став (15) на овој закон.
Член 7
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIMIN E MESËM
Neni 1
Në Ligjin për arsimin e mesëm (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008, 33/10,
116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 dhe
41/14) në nenin 45-а pas paragrafit (11) shtohet paragraf i
ri (12), si vijon :
“(12) Nxënësit i cili nuk është paraqitur në kontrollin
ekstern të arritjeve të suksesit dhe të njëjtën nuk e ka
arsyetuar me shënim mjekësor, përkatësisht me
vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore ose
ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në
dëftesë, e cila ndikon në suksesin e përgjithshëm të
nxënësit.”
Paragrafët (12), (13), (14) dhe (15) bëhen paragrafë
(13), (14), (15) dhe (16).
Neni 2
Në nenin 70 – a në paragrafët (7) dhe (8) fjala
“raportit” zëvendësohet me fjalët: “raportit të publikuar”.
“(9) Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar
ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve, Qendra
Shtetërore e Provimeve e publikon në ueb faqen e Qendrës
Shtetërore të Provimeve dhe të Ministrisë në javën e dytë
të muajit shtator në vitin rrjedhës. Me përjashtim, nëse në
periudhën kur publikohet raporti nga ky paragraf mbahen
zgjedhje për President të Republikës së Maqedonisë, për
zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së
Maqedonisë, përkatësisht për anëtarë të këshillave të
komunave dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për
zgjedhje të kryetarit të komunës dhe kryetarit të Qytetit të
Shkupit, raporti publikohet ditën e parë të ardhshme pas
përfundimit të zgjedhjeve.”
Në paragrafin (15) fjalët: "31 gusht" zëvendësohen me
fjalët: "më së voni 15 ditë nga dita e publikimit të raportit
përmbledhës me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve".
Neni 3
Në nenin 93 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të
rinj (2) dhe (3), si vijojnë:
“(2) Drejtori i shkollës së mesme shkarkohet në afat
prej 15 ditëve nga kryetari i komunës para skadimit të
mandatit, nëse nuk vepron në pajtim me nenin 70-a
paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji.
(3) Drejtori shkarkohet nga ministri në afat prej 15
ditëve pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni,
nëse kryetari i komunës nuk vepron sipas paragrafit (2) të
këtij neni."
Neni 4
Në nenin 109-b pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri
(4), si vijon:
“(4) Gjobë në shumë prej 600 euro në kundërvlerë me
denarë në procedurë mandatore inspektori shtetëror i
arsimit do t’i shqiptojë për kundërvajtje personit përgjegjës
në personin juridik nëse nuk vepron në pajtim me nenin
70-a paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji.”
Neni 5
Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor
2012/2013, Qendra Shtetërore e Provimeve do ta publikojë
në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe të
Ministrisë në afat prej dhjetë ditësh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
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Neni 6
Aktvendimet për zmadhimin, përkatësisht për
zvogëlimin e rrogave të mësimdhënësve në pajtim me
raportin me rezultatet nga kontrolli i realizuar ekstern i
arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor
2013/2014, do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit
2 të këtij ligji me të cilat kryhet ndryshimi i nenit 70-a
paragrafi (15) të këtij ligji.
Neni 7
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për arsimin e mesëm.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3591.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
високото образование,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3072/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Член 1
Во Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 35/2008,
103/2008, 2620/09, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11,
51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 41/14) во член 147 во ставот 1 зборовите: „наполнило 65 години старост“ се заменуваат со зборовите: „го продолжило договорот за
вработување согласно прописите за работните односи“.
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E
LARTË
Neni 1
Në Ligjin për arsimin e lartë (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 35/2008, 103/2008,
26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12,
15/13, 24/13 dhe 41/14) në nenin 147 në paragrafin 1
fjalët: “i ka mbushur 65 vjet moshë” zëvendësohen me
fjalët: “e ka vazhduar marrëveshjen për punësim në pajtim
me rregullat për marrëdhënie pune”.
Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për arsimin e lartë.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
3592.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.
Бр. 07-3074/1
31 јули 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ брoj 79/09, 36/11, 51/11,
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), во
членот 10 став 1 по алинејата 4 се додава нова алинеја
5, која гласи:
,,-мерки за располагање со имотот кој центарот за
социјална работа го стекнал по основ на склучен договор за доживотно издржување.“
Член 2
Во членот 45 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4, кои гласат:
„Подносител, односно носител на правото на социјална парична помош е невработено лице, кое активно
бара работа согласно со Законот за вработувањето и
осигурување во случај на невработеност.
Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за вработување е должен по
службена должност да доставува еднаш месечно до
центарот список на корисници на социјална парична
помош кои активно бараат работа.“
Ставот 3 станува став 5.

Член 3
Во членот 54 став 1 алинеја 1 по зборот: ,,кое,“ се
додаваат зборовите: ,,два пати“, а сврзникот: „и“ се заменува со точка и запирка.
По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„ - носителот на правото на социјална парична помош кој не е лице кое активно бара работа.“
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
,,Центарот е должен на лицето кое еднаш одбило
понуда за вработување, обука, преквалификација или
доквалификација заради вработување, да му достави
писмено известување со опомена за последиците доколку по втор пат одбие понуда за вработување, обука,
преквалификација или доквалификација.“
Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: „алинеи 1
и 2“ се бришат.
Ставот 3 станува став 4 .
Ставот 4, кој станува став 5 се менува и гласи:
,,Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за вработување веднаш по
евидентирање на податоците од ставот 1 на овој член
по електронски пат го известува надлежниот центар.“
Член 4
Во членот 72 по ставот 1 се додаваат два нови става
2 и 3, кои гласат:
,,Право на паричен надоместок за помош и нега од
друго лице може да оствари лице чиј годишен нето
приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот
годишен износ на просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за претходната година.
Центарот врши задолжителен увид во домот на
подносителот на барањето заради утврдување на фактичката состојба и изготвува записник за основаноста
на барањето за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, кој има влијание врз остварувањето на правото.“
Ставот 2 станува став 4.
Член 5
Во членот 73 по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
,,При утврдување на обемот на потребата за помош
и нега од друго лице се зема во предвид и бартеловиот
индекс, кој е составен дел на мислењето издадено од
матичниот лекар на подносителот на барањето.“
Член 6
Во член 74 во ставот 3 по зборот ,,установа“ запирката се брише.
Член 7
Во членот 75 по ставот 2 се додаваат три нови ставови 3 , 4 и 5 ,кои гласат:
„За потребата за помош и нега од друго лице се
доставува конзилијарно мислење и наод од најмалку
тројца лекари специјалисти од соодветни специјалности, издадено од клиничките болници, Градска општа болница „8 ми Септември“-Скопје, ЈЗУ–Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје и Универзитетски клиники.
По исклучок на став 3 од овој член се доставува отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга
медицинска документација.
Формата и содржината на конзилијарното мислење
со наод, медицинската документација, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење со наод
поблиску го пропишуваат министерот за здравство во
соработка со министерот за труд и социјална политика.“
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Член 8
Во членот 78 по зборовите: „потребната документација“ се додаваат зборовите: ,,образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице“.
Член 9
По член 79 се додава нов член 79-а кој гласи:
,,Правото на еднократна парична помош се определува за секој центар пооделно во зависност од вкупниот број на жители на подрачјето за кое е надлежен
центарот.
Во зависност од вкупниот број на жители се определува износот на еднократната парична помош и на
годишно ниво изнесува:
- до 10.000 жители, 300.000 денари годишно,
- од 10.001-20.000 жители, 360.000 денари годишно,
- од 20.001-30.000 жители, 420.000 денари годишно,
- од 30.001-40.000 жители, 480.000 денари годишно,
- од 40.001-50.000 жители, 540.000 денари годишно,
- од 50.001-60.000 жители, 600.000 денари годишно,
- од 60.001-70.000 жители, 660.000 денари годишно,
- од 70.001-80.000 жители, 720.000 денари годишно,
- од 80.001-90.000 жители, 780.000 денари годишно,
- од 90.001-100.000 жители, 840.000 денари годишно,
- над 100.001 жители, 900.000 денари годишно.
Износот на еднократна парична помош определен
на годишно ниво од ставот 2 на овој член може да се
зголеми со одлука на Владата на Република Македонија по предлог на министерот за труд и социјална политика.
Во годишно определениот износ од ставот 2 не влегуваат еднократната парична помош за дете или младинец без родители и без родителска грижа, кој по наполнување на 18-годишна возраст ја напушта установата
или згрижувачкото семејство, заради негово адаптирање во социјалната средина и за лице и семејство заради
претрпена природна непогода или епидемија“.
Член 10
Во членот 84-а ставот 5 се менува и гласи:
„Правото на додаток на слепило и мобилност се остварува врз основа на конзилијарно мислење и наод од
најмалку тројца лекари специјалисти од соодветните
специјалности од терцијарна здравствена установа
(Универзитетски клиники во Скопје).“
Ставот 6 се менува и гласи:
„Во постапка по жалба против решението на центарот одлучуваат тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетски клиники во Скопје) кои не го донеле конзилијарното мислење во прв степен.“
Ставот 8 се менува гласи:
„Министерот за труд и социјална политика во соработка со министерот за здравство го пропишува начинот за остварување на правото на слепило и мобилност, потребната документација, составот на лекарите
специјалисти од став 5 и 6 на овој член, формата и
содржината на конзилијарното мислење како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.“
По ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:
„Право на додаток на слепило и мобилност може да
оствари лице чиј годишен нето приход по сите основи
изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за
претходната година.“
Член 11
Во членот 84 –б по ставот 1 се додаваат три нови
ставови 2, 3 и 4, кои гласат:
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„Правото на додаток за глувост се остварува врз основа на конзилијарно мислење и наод од најмалку
тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетски клиники во Скопје).
Во постапка по жалба против решението на центарот одлучуваат тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетските клиники во Скопје) кои не го донеле конзилијарното мислење во прв степен.
Право на додаток за глувост може да оствари лице
чиј годишен нето приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето
месечни плати исплатени за секој месец за претходната
година.
Ставот 2 станува став 5.
Ставот 3, кој станува став 6 се менува гласи:
„Министерот за труд и социјална политика во соработка со министерот за здравство го пропишува начинот за остварување на правото на глувост, потребната
документација, составот на лекарите специјалисти од
ставови 2 и 3 на овој член, формата и содржината на
конзилијарното мислење како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.“
Член 12
По членот 198-г се додава нов член 198-д кој гласи:
„ Член 198-д
Наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице, конзилијарното мислење и
наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за
глувост, по случаен избор подлежат на ревизија.
Начинот на вршење на ревизија од ставот 1 на овој
член ги пропишува министерот за здравство во соработка со министерот за труд и социјална политика.
Доколку по извршената ревизија се донесе мислење
кое што е спротивно на наодот, оцената и мислењето
за потребата од помош и нега од друго лице или конзилијарното мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост, центарот е должен да постапи по мислењето и да донесе решение за престанок
на правото“.
Член 13
Во член 209 по зборот: „лице“се додава запирка и
зборовите: „ право на додаток за слепило и мобилност
и додаток за глувост“.
Член 14
Во членот 213 по ставот 3 се додава нов став 4, кој
гласи:
,,Корисникот коj остварил право од социјална заштита на начин утврден во член 209 од овој закон, не може да го оствари одреденото право додека не ги врати
неосновано примените парични средства.“
Член 15
По членот 215 се додава нов член 215-а кој гласи:
„Член 215-а
Средствата за финансирање на социјалната заштита
се обезбедуваат и преку наплата за услуги во одделни
постапки кои се водат во центарот согласно закон, на
посебна сметка на министерството.
Корисниците на права на парична помош од социјалната заштита и заштитата на децата се ослободени
од плаќање на услугите од ставот 1 на овој член.
Видот на услугите и цените на обрасците што ги издава центарот ги утврдува министерот, по претходна
согласност на Владата на Република Македонија.“
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Член 16
По членот 253 се додава нова Глава XI-a и нов
наслов КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ и три нови члена 253-а,
253-б и 253-в кои гласат:

Член 21
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

„Глава XI

Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ”Службен весник на Република Македонија“.
__________

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 253-а
Одговорното лице кај правното лице и стручниот
работник кои ќе постапат спротивно на одредбите од
член 79- а за противправно доделување на еднократна
парична помош ќе одговараат за кривично дело и ќе
бидат казнети со казна затвор до една година.
Член 253-б
Одговорното лице кај правното лице и стручниот
работник кои учествувале во постапката на утврдување
на потребата за остварување на правото на паричен надоместок за нега од друго лице, додаток за слепило или
мобилност и додаток за глувост во своето работење неосновано утврдило постоење на одредено право, ќе одговара за кривично дело и ќе бидат казнети со казна
затвор до три години.
Член 253-в
Кога доктор специјалист учествувал во донесувањето на наод, оценка и мислење или дал конзилијарно
мислење за потребата за помош и нега од друго лице,
постојана парична помош, додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост кој содржи невистинити и
неточни податоци за здравствената состојба на лицето
за остварување на одредено право ќе одговара за кривично дело и ќе биде казнет со казна затвор до три години. “
Член 17
Во членот 254 во став 1 по алинеја 1 се додава нова
алинеја 2, кој гласи:
,, - не достави писмена опомена до корисникот за
последиците од одбиена понуда за вработување (член
54 став 2 од овој закон).“
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
,,Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска
против вредност ќе се изрече и на раководителот на одделението во установата за социјална заштита за прекршоците од ставот 1 на овој член.“
Член 18
Корисниците на социјална парична помош кои што
се невработени лица центарот ќе ги упати до месно
надлежниот центар за вработување, во рок од 60 дена
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 19
Правото на паричен надоместок за помош и нега од
друго лице, додаток за слепило или мобилност и додаток за глувост остварени пред влегување во сила на
овој закон подлежат на ревизија.
Корисниците на правото на паричен надоместок за
помош и нега од друго лице, додаток за слепило или
мобилност и додаток за глувост ќе продолжат да го користат правото според одредбите на овој закон.
Член 20
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се
донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SOCIALE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 9/09, 36/11, 51/11,
166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 dhe 44/14), në
nenin 10 paragrafi 1 pas alinesë 4 shtohet aline e re 5 si
vijon:
"-masa për disponim me pronë që qendra për punë
sociale e ka marrë në bazë të marrëveshjes së lidhur për
mbajtje të përjetshme."
Neni 2
Në nenin 45 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të
rinj 3 dhe 4 si vijojnë:
"Parashtruesi, përkatësisht bartësi i të drejtës së
ndihmës sociale në para është person i papunësuar, i cili në
mënyrë aktive kërkon punë në pajtim me Ligjin për
punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.
Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë qendra kompetente për punësim detyrohet me detyrë
zyrtare të dorëzojë një herë në muaj në qendër listë të
shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para të cilët në mënyrë
aktive kërkojnë punë."
Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.
Neni 3
Në nenin 54 paragrafi 1 alineja 1 pas fjalës ”që”,
shtohen fjalët "dy herë", ndërsa lidhëza "dhe" zëvendësohet
me pikëpresje.
Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:
"-bartësi i të drejtës së ndihmës sociale në para, i cili
nuk është person i cili në mënyrë aktive kërkon punë."
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
"Qendra është e obliguar që personit i cili njëherë ka
refuzuar ofertë për punësim, trajnim, rikualifikim ose
kualifikim plotësues për punësim, t'i dorëzohet njoftim me
shkrim me vërejtje për pasojat nëse për herë të dytë
refuzon ofertë për punësim, trajnim, rikualifikim ose
kualifikim plotësues."
Në paragrafin 2 që bëhet paragraf 3 fjalët: "alinetë 1
dhe 2" shlyhen.
Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.
Paragrafi 4 që bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon:
"Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë qendra kompetente për punësim menjëherë pas evidentimit
të të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni në formë
elektronike e informon qendrën kompetente."
Neni 4
Në nenin 72 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të
rinj 2 dhe 3 si vijojnë:
"Të drejtë për kompensim në para për ndihmë dhe
kujdes nga personi tjetër mund të realizojë personi të hyrat
vjetore neto të të cilit në të gjitha bazat arrijnë më së
shumti deri te shuma e përgjithshme vjetore e rrogave neto
mesatare mujore të paguara për çdo muaj për vitin
paraprak.
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Qendra kryen këqyrje të detyrueshme në shtëpinë e
parashtruesit të kërkesës për përcaktim të gjendjes faktike
dhe përgatit procesverbal për bazën e kërkesës për
realizimin e të drejtës së kompensimit në para për ndihmë
dhe kujdes nga person tjetër, i cili ka ndikim mbi
realizimin e të drejtës."
Paragrafi 2 bëhet paragraf 4.
Neni 5
Në nenin 73 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 , si
vijon:
"Gjatë përcaktimit të vëllimit të nevojës për ndihmë
dhe kujdes nga person tjetër merret parasysh edhe indeksi i
bartelit, i cili është pjesë përbërëse e mendimit të dhënë
nga mjeku amë i parashtruesit të kërkesës."
Neni 6
Në nenin 74 në paragrafin 3 pas fjalës: ”institucion”,
presja shlyhet.
Neni 7
Në nenin 75 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të
rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:
"Për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër
dorëzohet mendim i konsiliumit dhe konstatim prej së paku
tre mjekëve specialistë nga specializime përkatëse, i
lëshuar nga spitalet klinike, Spitali i Përgjithshëm i Qytetit
"8 Shtatori" – Shkup, ISHP-Klinika Universitare për
Sëmundje Kirurgjike “Shën Naum Ohridski”-Shkup dhe
Klinikat Universitare.
Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni dorëzohet
fletëlëshim me raport specialistik dhe/ose dokumentacion
tjetër mjekësor.
Formën dhe përmbajtjen e mendimit të konsiliumit me
konstatim, dokumentacionin mjekësor, si dhe kompensimin
për lëshimin e mendimit të konsiliumit me konstatim, më
afërsisht e përcaktojnë ministri i Shëndetësisë në
bashkëpunim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale."
Neni 8
Në nenin 78 pas fjalëve: "dokumentacionin e
nevojshëm" shtohen fjalët: "formularin për mendim të
dhënë nga mjeku amë për nevojën për ndihmë dhe kujdes
nga person tjetër".
Neni 9
Pas nenit 79 shtohet nen i ri 79-a, si vijon:
"E drejta e ndihmës së njëhershme në para përcaktohet
për çdo qendër veças varësisht nga numri i përgjithshëm i
banorëve të rajonit për të cilin është kompetent qendra.
Varësisht nga numri i përgjithshëm i banorëve
përcaktohet shuma e ndihmës së njëhershme në para dhe në
nivel vjetor është:
- deri në 10 000 banorë, 300 000 denarë në vit,
- prej 10 001-20 000 banorë, 360 000 denarë në vit,
- prej 20 001-30 000 banorë, 420 000 denarë në vit.
- prej 30 001- 40 000 banorë, 480 000 denarë ne vit,
- prej 40 001- 50 000 banorë, 540 000 denarë në vit,
- prej 50 001- 60.000 banorë, 600 000 denarë në vit,
- prej 60 001- 70 000 banorë, 660 000 denarë në vit,
- prej 70 001- 80 000 banorë, 720 000 denarë në vit,
- prej 80 001- 90 000 banorë, 780 000 denarë në vit,
- prej 90 001- 100 000 banorë, 840 000 denarë në vit,
- mbi 100 001 banorë, 900 000 denarë në vit.
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Shuma e ndihmës së njëhershme në para e përcaktuar
në nivel vjetor nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të rritet
me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me
propozim të ministrit të Punës dhe Politikës Sociale.
Në shumën e përcaktuar vjetore nga paragrafi 2 nuk
hyjnë ndihma e njëhershme në para për fëmijë ose të ri pa
prindër dhe pa përkujdesje prindërore, që pas mbushjes së
moshës 18 vjeçare e lëshon institucionin ose familjen
përkujdesëse, për shkak të adaptimit të tij në mjedisin
social dhe për person dhe familje për fatkeqësi të pësuar
natyrore ose epidemi."
Neni 10
Në nenin 84-a paragrafi 5 ndryshohet si vijon:
"E drejta e shtesës për verbëri dhe mobilitet realizohet
në bazë të mendimit të konsiliumit dhe konstatimit prej së
paku tre mjekëve specialistë nga specializime përkatëse
nga institucioni shëndetësor terciar (Klinikat Universitare
në Shkup)."
Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:
"Në procedurë për ankesë kundër vendimit të qendrës
vendosin tre mjekë specialistë nga specializime përkatëse
nga institucion shëndetësor terciar (Qendrat Klinike në
Shkup) që nuk e kanë miratuar mendimin e konsiliumit në
shkallë të parë."
Paragrafi 8 ndryshohet si vijon:
"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim
me ministrin e Shëndetësisë e përcakton mënyrën e
realizimit të së drejtës së verbërisë dhe mobilitetit,
dokumentacionin e nevojshëm, përbërjen e mjekësve
specialistë nga paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni, formën dhe
përmbajtjen e mendimit të konsiliumit, si dhe
kompensimin për lëshimin e mendimit konsiliumit.”
Pas paragrafit 8 shtohet paragraf i ri 9 si vijon:
"Të drejtën e kompensimit të verbërisë dhe mobilitetit
mund ta realizojë personi të hyrat vjetore neto të të cilit në
të gjitha bazat arrijnë më së shumti deri te shuma e
përgjithshme vjetore e rrogave neto mesatare mujore të
paguara për çdo muaj për vitin paraprak.”
Neni 11
Në nenin 84-b pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të
rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë:
"E drejta e shtesës për shurdhëri realizohet në bazë të
mendimit të konsiliumit dhe konstatimit nga së paku tre
mjekë specialistë nga specializimet përkatëse nga
institucioni shëndetësor terciar (Klinika universitare në
Shkup).
Në procedurë për ankesë kundër aktvendimit të
qendrës, vendosin tre mjekë specialistë nga specializimet
përkatëse nga institucioni terciar shëndetësor (Klinikat
Universitare në Shkup), të cilët nuk e kanë miratuar
mendimin e konsiliumit në shkallë të parë.
Të drejtën e shtesës për shurdhëri mund ta realizojë
personi të hyrat vjetore neto të të cilit në të gjitha bazat
arrijnë më së shumti deri te shuma e përgjithshme vjetore e
rrogave neto mesatare mujore të paguara për çdo muaj për
vitin paraprak."
Paragrafi 3 që bëhet paragraf 6 ndryshohet si vijon:
"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim
me ministrin e Shëndetësisë e përcakton mënyrën për
realizimin e të drejtës për shurdhëri, dokumentacionin e
nevojshëm, përbërjen e mjekëve specialistë nga paragrafët
2 dhe 3 të këtij neni, formën dhe përmbajtjen e mendimit të
konsiliumit si dhe kompensimin për dhënien e mendimit të
konsiliumit.”

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 15

Neni 12
Pas nenit 198-g shtohet nen i ri 198 – d si vijon:
"Neni 198-d
Konstatimi, vlerësimi dhe mendimi për nevojën për
ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, mendimi i
konsiliumit dhe konstatimi për shtesë për verbëri dhe
mobilitet dhe shtesë për shurdhëri, me zgjedhje të
rastësishme i nënshtrohen revizionit.
Mënyrën e kryerjes së revizionit nga paragrafi 1 i këtij
neni i përcakton ministri i Shëndetësisë në bashkëpunim
me ministrin për Punë dhe Politikë Sociale.
Nëse pas realizimit të revizionit miratohet mendim i
cili është në kundërshtim me konstatimin, vlerësimin dhe
mendimin për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga personi
tjetër ose mendimin e konsiliumit dhe konstatimin për
shtesë për verbëri dhe mobilitet dhe shtesë për shurdhëri,
qendra është e detyruar të veprojë sipas mendimit dhe të
miratojë aktvendim për ndërprerjen e të drejtës.”
Neni 13
Në nenin 209 pas fjalës “person” shtohen presja dhe
fjalët: “e drejta e shtesës për verbëri dhe mobilitet dhe
shtesës për shurdhëri”.
Neni 14
Në nenin 213 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si
vijon:
"Shfrytëzuesi i cili ka realizuar të drejtë nga mbrojtja
sociale në mënyrë të përcaktuar në nenin 209 të këtij ligji,
nuk mund ta realizojë të drejtën e caktuar derisa nuk i
kthen mjetet në para të pranuara pa bazë.“
Neni 15
Pas nenit 215 shtohet nen i ri 215 -a si vijon:
"Neni 215-a
Mjetet për financim të mbrojtjes sociale sigurohen edhe
nëpërmjet arkëtimit për shërbime në procedura të caktuara
që mbahen në qendër në përputhje me ligjin, në llogari të
posaçme të ministrisë.
Shfrytëzuesit e të drejtës së ndihmës në para nga
mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve janë të liruar nga
pagesa e shërbimeve nga paragrafi 1 i këtij ligji.
Llojin e shërbimeve dhe çmimet e formularëve që i jep
qendra i përcakton ministri, me pëlqim paraprak të
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.”
Neni 16
Pas nenit 253 shtohet Kapitull i ri XI-a dhe titull i ri
DIPSOZITA NDËSHKUESE dhe tre nene të reja 253-а,
253-b dhe 253-v si vijojnë:
"Kapitulli XI

Neni 253-b
Personi përgjegjës te personi juridik dhe punëtori
profesional të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e
përcaktimit të nevojës për realizimin e të drejtës së
kompensimit me para për kujdes nga personi tjetër, shtesë
për verbëri ose mobilitet dhe shtesë për shurdhëri në punën
e vet në mënyrë të pabazuar ka përcaktuar ekzistimin e të
drejtës së caktuar, do të përgjigjen për vepër penale dhe do
të dënohen me dënim me burg deri në tre vjet.
Neni 253-v
Kur mjeku specialist ka marrë pjesë në miratimin e
konstatimit, vlerësimit dhe mendimit ose ka dhënë mendim
të konsiliumit për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga
personi tjetër, ndihmë të vazhdueshme me para, shtesë për
verbëri dhe mobilitet dhe shtesë për shurdhëri i cili
përmban të dhëna të pavërteta dhe të pasakta për gjendjen
shëndetësore të personit për realizimin e të drejtës së
caktuar do të përgjigjet për vepër penale dhe do të dënohet
me dënim me burg deri në tre vjet.“
Neni 17
Në nenin 254 në paragrafin 1 pas alinesë 1 shtohet
aline e re 2 si vijon:
"- nuk dorëzon vërejtje me shkrim te shfrytëzuesi për
pasojat nga oferta e refuzuar për punësim (neni 54
paragrafi 2 të këtij ligji).”
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:
"Gjobë në shumë prej 150 deri në 300 euro në
kundërvlerë me denarë do t’i shqiptohet edhe udhëheqësit
të seksionit në institucionin për mbrojtje sociale për
kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni."
Neni 18
Shfrytëzuesit e ndihmës sociale në para që janë persona
të papunësuar qendra do t’i dërgojë në qendrën e vendit
kompetente për punësim, në afat prej 60 ditësh nga dita e
hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 19
E drejta e kompensimit me para për ndihmë dhe kujdes
nga personi tjetër, shtesa për verbëri ose mobilitet dhe
shtesa për shurdhëri të realizuara para hyrjes në fuqi të
këtij ligji i nënshtrohen revizionit.
Shfrytëzuesit e të drejtës për kompensim me para për
ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, shtesë për verbëri
ose mobilitet dhe shtesë për shurdhëri do të vazhdojnë ta
shfrytëzojnë të drejtën sipas dispozitave të këtij ligji.
Neni 20
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të
këtij ligji.

DISPOZITA NDËSHKUESE
Neni 253-a
Personi përgjegjës te personi juridik dhe punëtori
profesional të cilët do të veprojnë në kundërshtim me
dispozitat nga neni 79-a për ndarje të paligjshme të
ndihmës së njëhershme në para do të përgjigjen për vepër
penale dhe do të dënohen me dënim me burg deri në një
vit.

Neni 21
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për mbrojtje sociale.
Neni 22
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3593.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012,
23/2013 и 163/2013 ) и член 17 став 3 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ
Член 1
Концесијата за користење на вода за флаширање за
комерцијални потреби на локалитет П’клиште општина Ранковце се доделува заради создавање на услови
за експлоатација на подземните води, производство на
негазирана, газирана и ароматизирана вода и ревитализација на рурален и полунапуштен крај.
Со оглед на фактот дека правото за користење на
подземната вода за флаширање за комерцијални потреби се стекнува со доделување на концесија, како
единствен начин за вршење на оваа дејност е доделување на концесија за користење на подземна вода за
флаширање определена со оваа одлука.
Член 2
Основни цели за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални
потреби е користење на водата како општо добро за
производство на пакувана вода за пиење и создавање
на услови за локален економски развој.
Член 3
Предмет на концесијата е користење на подземни
води за флаширање за комерцијални потреби на локалит П’клиште, општина Ранковце, на концесиски
простор обележан со координати:
Т
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Y
7587798
7587817
7587828
7587836
7587834
7587821
7587801
7587806
7587806

X
4679978
4679982
4679977
4679957
4679915
4679873
4679876
4679907
4679964

Концесијата за користење на подземна вода за флаширање ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да
ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални
потреби ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот
на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесии за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Владата на Република
Македонија на предлог на министерот за животна сре-

дина и просторно планирање формира Комисија за
спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот
на влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ги подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот, а на предлог на министерот
за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесијата за користење на подземна
вода за флаширање за комерцијални потреби, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно
приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 3.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1124/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3594.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013,
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на општина Виница се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија опфатено со Извод од Урбанистички план за село Лески бр.09-628/2 од 10.09.2013
година, со вкупна површина од 1.016 м2 кое претставува:
- дел од КП бр.1024 во површина од 13 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од
8 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 17 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 106 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 122 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од
3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од
1 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 79 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од
8 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1025 во површина од 54 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.296 во површина од 81 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
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- дел од КП бр.296 во површина од
5 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.296 во површина од 26 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.296 во површина од
3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.296 во површина од 113 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.1021 во површина од
6 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.366 во површина од
3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.587 во површина од 25 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.1023 во површина од 148 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.1023 во површина од 29 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.1022 во површина од 123 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.1022 во површина од
1 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.290 во површина од 26 м2 евидентирана во Имотен лист бр.135 КО-Лески; и
- дел од КП бр.289 во површина од 16 м2 евидентирана во Имотен лист бр.135 КО-Лески;
заради изградба на Фекална канализација за село
Лески, општина Виница.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука, се дава без надомест.
Член 3
Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1145/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3595.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Mакедонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука на општина Виница се дава право
на трајно користење на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија опфатено со Извод од Урба-

нистички план за село Лески бр.09-256/2 од 16.04.2013
година и Извод од Генерален урбанистички план за
град Виница бр.09-338/2 од 25.04.2013 година, со вкупна површина од 2.846 м2 кое претставува:
-дел од КП бр.11486 во површина од 11 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.11488 во површина од 127 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.11443 во површина од 125 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.11441 во површина од 12 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.10666/2 во површина од 36 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.11495 во површина од 140 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.11490 во површина од 142 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Виница;
-дел од КП бр.11436/1 во површина од 13 м2 евидентирана во Имотен лист бр.3 КО-Виница;
-дел од КП бр.10687 во површина од 3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.3 КО-Виница;
-дел од КП бр.2709 во површина од 894 м2 евидентирана во Имотен лист бр.353 КО-Градец;
-дел од КП бр.1021 во површина од 99 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
-дел од КП бр.1022 во површина од 631 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
-дел од КП бр.805 во површина од 57 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
-дел од КП бр.1024 во површина од 189 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
-дел од КП бр.1024 во површина од 30 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески; и
-дел од КП бр.863/1 во површина од 337 м2 евидентирана во Имотен лист бр.135 КО-Лески;
заради изградба на Водовод Виница-с.Лески, општина Виница.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука, се дава без надомест.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1146/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

__________
3596.
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013
и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОТТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co јавно наддавање да се оттуѓи градежно земјиште
сопственост на Република Македонија кое претставува:
Градежна парцела бр.17.1, составена од КП бр.
1668/71, евидентирана во ИЛ бр.1 за КО Здуње со површина од 7.691 м2, а врз основа на Согласност бр.10670/2 од 11.4.2014 година на Агенцијата за млади и
спорт, со која се откажува од потребата за изградба на
објект од јавен интерес, утврден со закон со намена Д-3
спорт и рекреација.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Општина Македонски
Брод, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Македонски Брод број 125059/2 од 28.2.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2012).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македоннја“.
Бр. 42-2672/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3597.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година,
донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ" –
СКОПЈЕ
1. Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за работењето за 2011 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје, број 02-84/6 од
28.2.2014 година, усвоенa од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3262/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3598.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година,
донесе
ОДЛУКA
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА
2011 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ" - СКОПЈЕ
1. Co оваа одлука се дава согласност на Финансискиот годишен извештај за работењето за 2011 година
на Јавното претпријатие „Македонијапат" -Скопје, број
02-84/5 од 28.02.2014 година, усвоени од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-3262/2
29 јули 2014 година
Скопје

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

3599.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ
ЗА 2014 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за извршување на водостопански услуги за 2014
година бр. 02-474/1 од 16.7.2014 година, донесен од
Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево”- Битола, на седницата, одржана на 16.7. 2014 година.
2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија ” .
Бр. 42-3512/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

__________
3600.
Врз основа на член 99 став (9) од Законот домување
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.99/2009, 57/2010, 36/2011,
54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
29.7.2014 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТОТ 3.1, ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В,
ЛАМЕЛА Г И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО
СКОПЈЕ ДОНЕСЕНА ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ
ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на продажни цени за објектот 3.1, Ламела
А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Г и подземен паркинг Комплекс источна индустриска зона во Скопје, донесена од Одборoт на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и
со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
бр. 02-5669/11-2 од 7.5.2014 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4925/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3601.
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за
јавни претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“, број 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ
ПАТИШТА ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за
2013 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното
претпријатие за државни патишта, број 02-1613/4 од
28.2.2014 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5014/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3602.
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за
јавни претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“, број 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НA ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност на Извештајот за
работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2013 година, усвоен од Управниот одбор на
Јавното претпријатие за државни патишта, број 023821/5 од 30.5.2014 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5014/2
29 јули 2014 година
Скопје

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

3603.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на
движните ствари и тоа:

Стр. 20 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 116

4 август 2014

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Прилеп.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 42-5174/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 25

3604.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/14 ),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2012 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето за 2012 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-102/6-1 од
26.2.2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-5291/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3605.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014 ), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2012 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за работењето за 2012 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-102/6-1 од
26.2.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5291/2
29 јули 2014 година
Скопје

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

__________
3606.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014 ), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
29.7. 2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2013 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работењето за 2013 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-132/2-1 од
28.2.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5291/3
29 јули 2014 година
Скопје

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

__________
3607.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014 ), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2013 ГОДИНА НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка за работењето за 2013 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-132/2-1 од
28.2.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5291/4
29 јули 2014 година
Скопје

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

__________
3608.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за
трговски друштва (,,Службен весник на Република Македонија“, 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 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на
22.7.2014 година, донесе

Стр. 26 - Бр. 116

4 август 2014

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:
- Ристо Новачевски - претседател на Одборот на директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5300/1
22 јули 2014 година
Скопје

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

__________

3610.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за
трговски друштва (,,Службен весник на Република Македонија“, 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 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на
22.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:
- Исљам Ибраими - неизвршен член на Одборот на
директори.

3609.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за
трговски друштва (,,Службен весник на Република Македонија“, 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 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на
22.7.2014 година, донесе

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

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

3611.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за
трговски друштва (,,Службен весник на Република Македонија“, 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 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на
22.7.2014 година, донесе

Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:
- Шеваљ Цеку - извршен член на Одборот на директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5300/2
22 јули 2014 година
Скопје

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

Бр. 42-5300/3
22 јули 2014 година
Скопје

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

__________

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:
- Диме Јовановски - неизвршен член на Одборот на
директори.

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 27

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5300/4
22 јули 2014 година
Скопје

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

3612.
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за
трговски друштва (,,Службен весник на Република Македонија“, 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 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на
22.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Се одобрува работењето на членот на Одборот на
директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:
-Жаклина Трајковска - неизвршен независен член
на Одборот на директори.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5300/5
22 јули 2014 година
Скопје

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

3613.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда - Биро за судски вештачења му престанува користењето на движна ствар патничко моторно

возило „SKODA OKTAVIA“ тип SLX 1.6; број на шасија TMBZZZ1U4W2097154; број на мотор AKL
313375, година на производство 1998, сила на мотор
74, работна зафатнина на мотор 1595 см3; седишта 5,
со регистарски таблици ЅК 862 SI.
Член 2
Движна ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.
Член 3
Директорот на Бирото за судски вештачења склучува договор со директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член
1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5397/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3614.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за финансии се
даваат на трајно користење, без надомест, недвижни
ствари - објекти, кои се наоѓаат на ул. „Св.Стефан“, запишани во Имотен лист бр.1318 за КО Конско, сопственост на Република Македонија и тоа:
- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда
преземена при конверзија на податоците од стариот
ел.систем - Зграда во здравство, влез 1, кат 1, во површина од 941 м2;
- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда
преземена при конверзија на податоците од стариот ел.
систем - Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, во површина од 103 м2;
- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда
преземена при конверзија на податоците од стариот ел.
систем - Зграда во здравство, влез 1, кат 2, во површина од 955 м2;
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- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда
преземена при конверзија на податоците од стариот ел.
систем - Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 2, во површина од 53 м2;
- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда
преземена при конверзија на податоците од стариот ел.
систем - Зграда во здравство, влез 1, кат ПР, во површина од 1850 м2;
- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и
други објекти Б2-4, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен дел од зграда П, во површина од 27 м2;
- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и
други објекти Б2-4, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1028 м2;
- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и
други објекти Б2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на
посебен дел од зграда П, во површина од 432 м2;
- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и
други објекти Б2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на
посебен дел од зграда ДП, во површина од 1024 м2 и
- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и
други објекти Б2-4, влез 1, кат СУ, број 1, намена на
посебен дел од зграда ДП, во површина од 338 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5426/1
22 јули 2014 година
Скопје

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

3615.
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и
27/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии во с. Манастир, Прилеп лоцирана
на КП 318, адреса на зградата – Полич, Зграда 1, намена на зграда ОПОЗП влез 1, ПРИ3, намена на посебен
дел од зграда П, со површина од 93,41 м2 запишана во
Имотен лист бр. 131 за КО Манастир.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во
износ од 4.897,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на објектот на износ од 457.421,00 денари или 7.418,00 евра.

Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува проценетата вредност по метар квадратен
на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува
3.428,00 денари за метар квадратен.
Член 3
Објавата за продажба на недвижната ствар од член
1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижната ствар која е предмет на продажба од
член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се
доставува до Министерството за финансии во рок од 10
дена од денот на објавување на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното
наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисија за располагање со недвижни и
движни ствари сопственост на Република Македонија –
корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната
ствар, односно 16.010,00 денари, со уплата на сметка
на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е
должен да уплати средства согласно постигната крајна
цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се
пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе
нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет
страницата на која што ќе се изврши електронското
јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази
наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавање –
најмалку еден учесник;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од
почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото
известување за избор;
- рок за враќање на уплатениот депозит за учество
на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
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- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена
од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата
која одлучува по приговорот со решение во рок од пет
дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5539/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3616.
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и
27/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии во с. Манастир, Прилеп лоцирана
на КП 318, адреса на зградите – Полич, Зграда 2, намена на зграда Г2, влез 1, ПРИ3, намена на посебен дел
од зграда П, со површина од 1.171,91 м2, запишана во
Имотен лист број 131 за КО Манастир.
Член 2
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во
износ од 4.758,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на објектот на износ од 5.575.869,00 денари или 90.424,00 евра.
Почетната цена за електронското јавно наддавање
претставува проценетата вредност по метар квадратен
на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува
3.331,00 денари за метар квадратен.
Член 3
Објавата за продажба на недвижната ствар од член
1 од оваа одлука да се даде под следните услови:
- недвижната ствар која е предмет на продажба од
член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната
ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се
доставува до Министерството за финансии во рок од 10
дена од денот на објавување на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното
наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од
страна на Комисија за располагање со недвижни и
движни ствари сопственост на Република Македонија –
корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите
деловно способни домашни и странски физички и
правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната
ствар, односно 195.155,00 денари, со уплата на сметка
на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е
должен да уплати средства согласно постигната крајна
цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој
рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се
пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе
нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет
страницата на која што ќе се изврши електронското
јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетирани со сите докази
наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;
- потребен број на учесници на јавното наддавање –
најмалку еден учесник;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од
почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото
известување за избор;
- рок за враќање на уплатениот депозит за учество
на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена
од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата
која одлучува по приговорот со решение во рок од пет
дена од приемот на приговорот;
- јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница:
www.e-aukcii.finance.gov.mk.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5539/2
29 јули 2014 година
Скопје

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

3617.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ CO КРЕДИТИРАЊЕ
Член 1
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на
Проектот - Самовработување со кредитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/08, 154/08,
26/10, 72/10, 166/10, 14/12, 144/12, 177/13 и 72/14), во
членот 1, став 1 во точката 2 зборовите: „Душко Миновски“ се заменуваат со зборовите: „Виолета Димитриева".
Во став 2 во точката 1, зборовите: „Горан Јовановски" се заменуваат со зборовите: „Менка Гугулевска".
Во точката 2, зборовите: „Мирјанка Алексевска" се
заменуваат со зборовите: „Младен Фрчковски".
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-5662/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3618.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Службата
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија и престанува користењето на движните
ствари и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за образование и наука.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со министерот за образование и наука, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 42-5663/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3619.
Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари – објекти, запишани во Имотен лист бр. 6552 за КО Крушево-вон г.р. сопственост
на Република Македонија и тоа:
-КП бр. 2201, број на зграда 1, намена на зграда
А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 44м2,
-КП бр. 2202, број на зграда 1, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 88м2,
-КП бр. 2202, број на зграда 2, намена на зграда
А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 81м2,
-КП бр. 2202, број на зграда 3, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 65м2,
-КП бр. 2202, број на зграда 4, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 110м2,
-КП бр. 2204, број на зграда 1, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 69м2,
-КП бр. 2204, број на зграда 2, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 129м2,
-КП бр. 2204, број на зграда 3, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 109м2,
-КП бр. 2204, број на зграда 4, намена на зграда
А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 71м2,
-КП бр. 2204, број на зграда 5, намена на зграда
А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 68м2,
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-КП бр. 2204, број на зграда 6, намена на зграда А47, влез 1, приземје, број 1, во површина од 108м2,
- КП бр. 2204, број на зграда 7, намена на зграда
А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 19м2, и
- КП бр. 2204, број на зграда 7, намена на зграда
А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 255м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5693/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3620.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата
на Република Македонија, на седница, одржана на
29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Казнено
поправна установа- Казнено поправен дом Идризово
му престанува користењето на недвижни ствари лоцирани на КП бр. 522, КО Идризово, евидентирани во ИЛ
бр. 1084, сопственост на Република Македонија и тоа:
- земјиште под зграда 1 со површина од 1.524 м2
- земјиште под зграда 2 со површина од 433 м2
- земјиште под зграда 3 со површина од 1.343 м2
- земјиште под зграда 4 со површина од 703 м2
- земјиште под зграда 5 со површина од 1.085 м2
- земјиште под зграда 6 со површина од 809 м2
- земјиште под зграда 7 со површина од 602 м2
- земјиште под зграда 8 со површина од 4.420 м2
- земјиште под зграда 9 со површина од 1.493 м2
- земјиште под зграда 10 со површина од 63 м2
- земјиште под зграда 11 со површина од 207 м2
- земјиште под зграда 12 со површина од 208 м2
- земјиште под зграда 13 со површина од 161 м2
- земјиште под зграда 14 со површина од 245 м2
- земјиште под зграда 15 со површина од 520 м2
- дворно место со површина од 108.234 м2
Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

3621.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари - патнички моторни возила и тоа:
1.Патничко моторно возило: марка ZASTAVA, тип
Yugo Tempo, број на шасија VX1145A0001052245, број
на мотор 1541210, регистарска ознака SK-741-KU, година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1116 см3, сила на моторот 40,5 kW/ks, боја на каросеријата- сина 98.
2. Патничко моторно возило: марка ZASTAVA, тип
Yugo, број на шасија VX1145A0000848833, број на мотор 239322, регистарска ознака SK-018-MU, година на
производство 1989, работна зафатнина на моторот 903
см3, сила на моторот 33 kW/ks, боја на каросеријата бела 01.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-5886/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Казнено поправна
установа - Казнено поправен дом Идризово и Министерството за внатрешни работи, во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3622.
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14 и
101/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

Бр. 42-5795/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса
обврзниците кои не се покриени со радиодифузните
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси
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на Македонската радио-телевизија и тоа: с. Свиништа,
општина Охрид, со вкупно 33 (триесет и три) семејни
домаќинства.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-5902/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3623.
Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014
и 101/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ТАКСА
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса
обврзниците кои не се покриени со радиодифузните
сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси
на Македонската радио-телевизија и тоа:
- с. Брезово, општина Демир Хисар, со вкупно 30
(триесет) семејни домаќинства.
2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење
до обезбедување на покриеност со радиодифузен
сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6009/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3624.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИТНИ
ПОВИЦИ Е - 112 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за формирање на Надзорен одбор за
супервизија на имплементацијата на системот за итни
повици Е - 112 во Република Македонија, број 513603/3 од 29 јуни 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/2010 и 97/2014), член 3 се
менува и гласи:

„Членови на Надзорниот одбор се:
1. Душко Петровски, Центар за управување со
кризи
2. Берат Ајдари, Центар за управување со кризи
3. Дејан Василевски, Министерство за информатичко општество и администрација
4. Јордан Ламановски, Министерство за внатрешни
работи
5. Јане Стојанов, Министерство за внатрешни работи
6. Сашо Анѓелковски, Министерство за внатрешни
работи
7. прим. д-р Киро Салвани, Министерство за здравство
8. Климент Арсов, Дирекција за заштита и спасување
9. Борис Арсов, Агенција за електронски комуникации“
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6055/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

3625.
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица
во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.
36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.
38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008,
92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012 и
170/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите
кои ги именува Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007,
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008,
154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010,
158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012,
161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014 и 99/2014), во табелата:
- алинејата „директор на Бирото за лекови – 3,0“ се
брише.
- по алинејата „директор на Агенцијата за квалитет
и акредитација на здравствените установи -2,9“ се додава нова алинеја која гласи:
- „директор на Агенцијата за лекови – 3,3“.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 24-6246/1
Претседател на Владата
23 јули 2014 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
3626.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12) и член 62 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/11, 136/11, 75/13, 79/13, 164/13 и
41/14), Владата на Република Македонија на седницата
одржана на 1.8.2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН
ГАС ВО РЕГИОН 3
1. Оправданост за јавно приватно партнерство
Член 1
Оправданоста за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 3 произлегува од фактот што
порастот на цената на енергенсите во идниот период ќе
биде со висока стапка, а граѓаните како и субјектите од
комерцијалниот и јавниот сектор потешко ќе може да
ги сервисираат финансиските обврски со постојните
енергенси.
Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до
поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните,
комерцијалните и јавните објекти, намалување на производните трошоци и заштедување на финансиски
средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и
јавниот сектор.
2. Цели на јавно приватно партнерство
Член 2
Главна цел на јавно приватно партнерство е обезбедување на квалитетни, оптимални услови во работата
на јавни установи од аспект на квалитетно загревање
на јавните објекти со добивање на топлинска енергија
од систем кој користи енергенс кој е поекономичен,
еколошки чист и заштедува финансиски средства, односно ги намалува трошоците во однос на постојниот
начин на загревање и систем кој е оддржлив на долг
рок, како и за ладење, како и обезбедување на евтин
енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја
зголемат конкурентноста, одностно пониски производни цени за производите и услугите кои се нудат на пазарот, како и подигање на нивото на условите за квалитетно одвивање на јавните дејности, подигање на еколошките стандарди, подигање на еколошката свест во
регионот, обезбедување на средства за нови инвестиции од заштедата и други, како намалување на СО2 во атмосферата, поголема заштита на животна средина и сл.
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3.Предмет на јавното приватно партнерство
Член 3
Предметот на јавното приватно партнерство е регион 3 кој го сочинуваат: општина Маврово и Ростуша,
општина Гостивар, општина Брвеница, општина Врапчиште, општина Желино, општина Боговиње, општина
Тетово, општина Теарце, општина Јегуновце, општина
Охрид, општина Дебарца, општина Струга, општина
Вевчани, општина Центар Жупа, општина Кичево, општина Македонски Брод, општина Дебар, општина
Пласница, општина Ресен, општина Битола, општина
Новаци, општина Могила, општина Демир Хисар,
општина Кривогаштани, општина Долнени и општина
Крушево и истиот опфаќа:
-изградба на примарна и секундарна дистрибутивната мрежа на природен гас согласно Законот за енергетика и Законот за градење,
-инвестирање во терцијална мрежа (приклучоци) до
сите крајни потрошувачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијални корисници) вклучувајќи ја
и опремата за мерење и регулација (МРС) ,
-дистрибуција на природен гас,
-управување со системот за дистрибуција на природен гас,
-одржување и развој на дистрибутивниот систем и
-инвестирање во адаптација/набавка на опрема за
производство на топлинска енергија кај постоечките
објекти.
4.Основни услови за воспоставување на договор
за јавно приватно партнерство
Член 4
Основни услови за воспоставување на договор за
јавно приватно партнерство :
-висината на надоместок за приклучок на дистрибутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници
(приклучна такса);
-висина на концесиски надоместок ;
-искуство во оперирање со дистрибутивни системи
за природен гас во урбани средини и
-времетрање на договорот за јавно приватно партнерство.
Другите услови за воспоставување на договор за
јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.
5.Вид, начин и рок на постапка
Член 5
Постапката за доделување на договорот за јавно
приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 ќе се
спроведе како постапка на конкурентен дијалог во согласност со Законот за јавни набавки.
Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од девет месеци, од денот на објавувањето на оваа одлука.
Постапката за доделување на договорот за јавно
приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 ќе ја
спроведе Комисија за спроведување на постапката за
доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 формирана од Владата на Република Македонија.
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Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство
за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 3, ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт договор и јавен оглас.
Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за
финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 3, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок не подолг од 15 дена од
денот на формирање на комисијата и да ја достави на
одобрување до Владата на Република Македонија.
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство
за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 3 го објавува јавниот повик за
доделување на јавно приватно партнерство во рок не
подолг од пет дена од денот на одобрување на тендерската документација.
6. Надоместок за реализација на договорот за јавно
приватно - партнерство
Член 6
Надоместокот за реализација на договорот за јавно
приватно - партнерство кој треба да го плаќа приватниот партнер, треба да изнесува најмалку 1% од остварениот годишен приход од оперирањето со дистрибутивниот систем за природен гас, остварен од страна на
приватниот партнер.
7.Времетраење на договорот за јавно приватно партнерство
Член 7
Времетраењето на договорот за јавно приватно партнерство изнесува 20 години, од денот на влегувањето
во сила на договорот за јавно приватно партнерство.
8.Висина на надоместок за тендерска документација
Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација се определува во износ од 2.500 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
подигањето на тендерската документација.
9.Влегување во сила
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6376/1
1 август 2014 година
Скопје

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

3627.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/2012) и член 62 став (4)
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011, 136/2011, 75/2013,
79/2013, 164/2013 и 41/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година,
донесе
ОДЛУКA
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ
НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН
ГАС ВО РЕГИОН 2
1. Оправданост за јавно приватно партнерство
Член 1
Оправданоста за доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во Регион 2 произлегува од фактот што
порастот на цената на енергенсите во идниот период ќе
биде со висока стапка, а граѓаните како и субјектите од
комерцијалниот и јавниот сектор потешко ќе може да
ги сервисираат финансиските обврски со постојните
енергенси.
Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до
поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните,
комерцијалните и јавните објекти, намалување на производните трошоци и заштедување на финансиски
средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и
јавниот сектор.
2. Цели на јавно приватно партнерство
Член 2
Главна цел на јавно приватно партнерство е обезбедување на квалитетни, оптимални услови во работата
на јавни установи од аспект на квалитетно загревање
на јавните објекти со добивање на топлинска енергија
од систем кој користи енергенс кој е поекономичен,
еколошки чист и заштедува финансиски средства, односно ги намалува трошоците во однос на постојниот
начин на загревање и систем кој е оддржлив на долг
рок, како и за ладење, како и обезбедување на евтин
енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја
зголемат конкурентноста, одностно пониски производни цени за производите и услугите кои се нудат на пазарот, како и подигање на нивото на условите за квалитетно одвивање на јавните дејности, подигање на еколошките стандарди, подигање на еколошката свест во
регионот, обезбедување на средства за нови инвестиции од заштедата и други, како намалување на СО2 во
атмосферата, поголема заштита на животна средина и
сл.
3.Предмет на јавното приватно партнерство
Член 3
Предметот на јавното приватно партнерство е регион 2 кој го сочинуваат општина Штип, општина Карбинци, општина Зрновци, општина Чешиново - облешево, општина Пробиштип, општина Кочани, општина
Македонска Каменица, општина Делчево, општина
Пехчево, општина Виница, општина Берово, општина
Гевгелија, општина Богданци, општина Валандово, општина Дојран, општина Ново Село, општина Босилово,
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општина Василево, општина Конче, општина Радовиш,
општина Струмица, општина Липково, општина Куманово, општина Старо Нагоричане, општина Ранковце,
општина Кратово, општина Крива Паланка, општина
Свети Николе, општина Велес, општина Лозово, општина Чашка, општина Градско, општина Росоман, општина Неготино, општина Демир Капија, општина Кавадарци и општина Прилеп и истиот опфаќа:
- изградба на примарна и секундарна дистрибутивната мрежа на природен гас согласно Законот за енергетика и Законот за градење,
- инвестирање во терцијална мрежа (приклучоци)
до сите крајни потрошувачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијални корисници) вклучувајќи ја
и опремата за мерење и регулација (МРС) ,
- дистрибуција на природен гас,
- управување со системот за дистрибуција на природен гас,
- одржување и развој на дистрибутивниот систем и
- инвестирање во адаптација/набавка на опрема за
производство на топлинска енергија кај постоечките
објекти.
4.Основни услови за воспоставување на договор за јавно
приватно партнерство
Член 4
Основни услови за воспоставување на договор за
јавно приватно партнерство :
- висината на надоместок за приклучок на дистрибутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници
(приклучна такса);
- висина на концесиски надоместок ;
- искуство во оперирање со дистрибутивни системи
за природен гас во урбани средини и
- времетрање на договорот за јавно приватно партнерство.
Другите услови за воспоставување на договор за
јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.
5.Вид, начин и рок на постапка
Член 5
Постапката за доделување на договорот за јавно
приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 ќе се
спроведе како постапка на конкурентен дијалог во согласност со Законот за јавни набавки.
Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од девет месеци, од денот на објавувањето на оваа одлука.
Постапката за доделување на договорот за јавно
приватно партнерство за финансирање, проектирање,
изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 ќе ја
спроведе Комисија за спроведување на постапката за
доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 формирана од Владата на Република Македонија.
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство
за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 2, ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт договор и јавен оглас.
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Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство
за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 2, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок не подолг од 15 дена од
денот на формирање на комисијата и да ја достави на
одобрување до Владата на Република Македонија.
Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство
за финансирање, проектирање, изградба, управување,
одржување и развивање на дистрибутивниот систем на
природен гас во регион 2 го објавува јавниот повик за
доделување на јавно приватно партнерство во рок не
подолг од пет дена од денот на одобрување на тендерската документација.
6. Надоместок за реализација на договорот за јавно
приватно - партнерство
Член 6
Надоместокот за реализација на договорот за јавно
приватно - партнерство кој треба да го плаќа приватниот партнер, треба да изнесува најмалку 1% од остварениот годишен приход од оперирањето со дистрибутивниот систем за природен гас, остварен од страна на
приватниот партнер.
7.Времетраење на договорот за јавно приватно
партнерство
Член 7
Времетраењето на договорот за јавно приватно партнерство изнесува 20 години, од денот на влегувањето
во сила на договорот за јавно приватно партнерство.
8.Висина на надоместок за тендерска документација
Член 8
Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација се определува во износ од 2.500 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на
подигањето на тендерската документација.
9.Влегување во сила
Член 9
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6377/1
1 август 2014 година
Скопје

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

3628.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 49/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во соп-
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ственост на Република Македонија бр. 01-3/1 од
12.6.2000 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за
спорт во сопственост на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6421/1
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

__________
3629.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА
I. Појдовна основа
Програмата за условен паричен надоместок за
средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на
право на социјална парична помош.
Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено
со запишување и посетување на средното образование
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во
средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација
на задолжителното средно образование во Република
Македонија.
Оваа програма ќе се спроведува за учебната година
септември 2014/ јуни 2015 година.
II. Корисници
Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото
на социјална парична помош ( во понатамошниот
текст: корисник ).
Корисникот остварува условен паричен надоместок
за средно образование доколку:
- не остварува право на детски додаток, согласно со
Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во
која користел условен паричен надоместок, и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за
средно образование.
Корисникот користи условен паричен надоместок
за средно образование, под следниве услови:

- се додека е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на
реализирани часови.
Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:
- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно
училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невистинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за
престанок на правото на условен паричен надоместок
за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална
парична помош.
Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се
врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката
од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна
на центарот за социјална работа (во натамошниот
текст: примател на надоместок).
Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја
враќа доколку:
- примил износ повисок од износот утврден со оваа
програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невистинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невистинити или нецелосни.
Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен
паричен надоместок за средно образование за учебната 2013/2014 година, а за кој не е извршена исплата од
било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата
на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.
Примателот на надоместокот има обврска да го извести центарот за социјална работа за секоја промена
која се однесува на:
- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил
или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.
III. Мерки
Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2014/2015 година по корисник изнесува 12.000 дeнари.
Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од
по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по
завршување на секој од мерните периоди, утврдени со
оваа програма.
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Поднесување на барање
Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2014
година, а најдоцна до 31 март 2015 година.
Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2014
година и поднел барање до 30 септември, ќе оствари
право на условен паричен надоместок од првиот мерен
период.
Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2014
година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.
Користење на правото
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се
додека домаќинството го користи правото на социјална
парична помош и корисникот го исполни условот за
присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени
со оваа програма.
Проверката на исполнетост на условот за исплата
на условениот паричен, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:
- прв мерен период од 1.9.2014 година до 31.10.2014
година,
- втор мерен период од 1.11.2014 година до
31.12.2014 година,
- трет мерен период од 20.1.2015 година до
31.3.2015 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2015 година до крајот
на наставната година.
Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во
следниве периоди за исплата:
- за првиот мерен период до 15.12.2014 година,
- за вториот мерен период до 15.2.2015 година,
- за третиот мерен период до 15.5.2015 година,
- за четвртиот мерен период до 31.7.2015 година и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата
до 31.10.2015 година.
IV. Носители
Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за
труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно
со Прирачникот за администрирање на Програмата за
условен паричен надоместок за средно образование,
донесен од Министерството за труд и социјална политика.
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Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните
годишни средства за реализирање на оваа програма се
108.000.000,00 денари.
Се проценува, дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 9.000 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на
надоместокот за условениот паричен надоместок за
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги
исполни условите изнесува 12.000,00 денари.
Исплатата на средствата за Програмата за условен
паричен надоместок за образование за учебната
2014/2015 година, ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош.
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-6176/1
29 јули 2014 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
3630.
Врз основа на член 96 став (2), 99 став (2), 101 став
(3), 103 став (5), 107 ставови (3) и (13), 108 став (9), 109
став (2), 113 став (2) и 118 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13 187/13 и 42/14), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ А - ИНТЕГРИРАНА
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА (*)
Член 1
Во Правилникот за постапката за добивање на Аинтегрирана еколошка дозвола („Службен весник на
Република Македонија“ бр.4/06), Прилозите 1 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1 и 3 кои се составен дел на
овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 07-8104/1
25 јули 2014 година
Скопје

V. Извори на средства
Средствата за условени парични надоместоци за
средно образование се обезбедени преку Договорот за
заем со Меѓународната Банка за обнова и развој -

(*)

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Овој правилник не e предмет на усогласување со Европското
законодавство
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3631.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и член 106 став 4 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09,
67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕВИЗИЈАТА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА
РАБОТЕЊЕТО НА БАНКА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка, којашто ја врши друштвото за ревизија.
2. Ревизијата од точката 1 се врши во согласност со
Законот за ревизија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13 и 43/14), Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), оваа одлука и
со другите прописи и практики за вршење ревизија.
II. СОДРЖИНА НА РЕВИЗИЈАТА НА БАНКАТА
3. Ревизијата од точката 1 од оваа одлука се состои
од ревизија на годишните финансиски извештаи изготвени од страна на банката врз основа на сметководствената регулатива којашто е во примена и на работењето на банката (во понатамошниот текст: ревизија на
банката).
4. По извршената ревизија на банката, друштвото за
ревизија треба да изготви извештај за финансиските извештаи на банката, односно да даде мислење за тоа дали годишните финансиски извештаи на банката се изработени во согласност со сметководствената регулатива којашто е во примена, дали финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика или дали ги
прикажуваат објективно, од сите материјални аспекти,
финансиската состојба на банката на датумот на финансиските извештаи и резултатите од работењето и
паричните текови за годината којашто завршува на датумот на финансиските извештаи.
5. Кон извештајот (мислењето) од точката 4 од оваа
одлука, друштвото за ревизија треба да ги приложи финансиските извештаи на банката коишто се предмет на
ревизијата (билансот на успех, извештајот за сеопфатната добивка, билансот на состојба, извештајот за промените во капиталот и резервите, извештајот за паричниот тек и белешките кон финансиските извештаи), изготвени во согласност со сметководствената регулатива којашто е во примена.
6. Кон извештајот (мислењето) од точката 4 од оваа
одлука и кон финансиските извештаи од точката 5 од
оваа одлука, друштвото за ревизија треба да ги приложи и:
6.1. Писмото на друштвото за ревизија до управниот одбор на банката.
6.2. Прегледот на корекциите во финансиските извештаи на банката предложени од страна на друштвото
за ревизија, и тоа одделно: корекциите коишто банката
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ги прифатила и коишто соодветно се внесени во финансиските извештаи, корекциите коишто банката не
ги прифатила и прегледот на неисполнетите барања за
обелоденување во финансиските извештаи.
6.3. Прегледот на: нивото на материјалноста на финансиските извештаи во целина; нивоата на материјалноста за одредени класи трансакции, салда на сметки и
обелоденувања (доколку има) и на материјалноста за
извршување на ревизијата, коишто се одредени и се
применети од страна на ревизорот при ревизијата на
банката.
6.4. Извештаите што банката ги доставува до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка), за потребите на супервизијата со состојба на датумот на финансиските
извештаи, коишто се однесуваат на адекватноста на капиталот, отворената девизна позиција, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности и други ризици за кои од страна на Народната
банка се пропишани соодветни извештаи. Овие извештаи ги подготвува банката и треба да бидат усогласени
со финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука.
Доколку се извршени корекции на годишните финансиски извештаи, утврдените разлики одделно се искажуваат.
6.5. Додатокот, што содржи најмалку:
6.5.1. Опис на процесот на утврдување на интерниот капитал за покривање на ризиците во согласност
со профилот на ризичност на банката и/или нејзиното
опкружување, висината на стапката на адекватност на
капиталот на датумот на финансиските извештаи, висината на потребната стапка на адекватност на капиталот
и активностите предвидени од страна на банката за
достигнување и одржување на потребното ниво на сопствени средства и на потребната стапка на адекватност
на капиталот (капитален план), како и евентуални
препораки на друштвото за ревизија во врска со управувањето со капиталот на банката;
6.5.2. Опис на системот на банката за управување
со ризиците, односно опис на стратегијата и политиките за управување со ризиците, организациската поставеност на управувањето со ризиците, интерните акти за
идентификување, мерење или оценување, контрола или
намалување и следење на одделните ризици, правилата
за стрес-тестирање, правилата за воведување нов производ/систем во банката, правилата за користење услуги од надворешни лица, воспоставениот информативен
систем (систем за известување), со евентуални препораки на друштвото за ревизија во врска со управувањето со одделните ризици. Друштвото за ревизија треба
да ги наведе интерните лимити за изложеност кон одделните ризици, дали тие лимити се почитуваат, како и
мерките коишто банката ги презема доколку постои
надминување на законските или интерно утврдените
лимити. Притоа, треба да се опфатат најмалку ризиците коишто се опфатени со регулативата за управување
со ризиците на Народната банка, како и сите останати
материјални ризици на кои е изложена банката;
6.5.3. Опис на: методологијата на банката за класификација на клиентот и/или на кредитните изложености на поединечна и на групна основа; евентуалните
разлики во нивото на утврдената исправка на вредноста/посебна резерва на датумот на финансиските извештаи помеѓу друштвото за ревизија и банката (на поединечна и на групна основа); методологијата на банката за вреднување на средствата преземени врз основа
на ненаплатени побарувања и евентуалните разлики во
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нивото на утврдената загуба за оштетување; вреднувањето на позначајните ставки од портфолиото за тргување; спроведените позначајни отписи; како и позначајните судски спорови;
6.5.4. Опис на усогласеноста на работењето на
банката со прописите. Доколку друштвото за ревизија
воочи значителни неправилности и неусогласености со
прописите и интерните акти на банката, треба задолжително да ги наведе во овој дел од додатокот, вклучително и евентуалните мерки коишто банката ги презела
за надминување на неусогласеностите;
6.5.5. Опис на точноста и комплетноста на извештаите од точката 6, потточка 6.4 од оваа одлука, што
банката ги доставува до Народната банка за потребите
на супервизијата;
6.5.6. Опис на функционирањето на системите на
внатрешна контрола и извршувањето на функцијата на
внатрешната ревизија во согласност со прописите, како
и евентуални препораки за унапредување;
6.5.7. Опис на сигурноста на информативниот систем од аспект на неговата усогласеност со работењето
и со целите на банката, заштитата на податоците и воспоставените системи за контрола, како и евентуални
препораки за унапредување. Друштвото за ревизија
треба да даде коментар дали банката донесла и применила политики и интерни акти за сигурноста на информативниот систем;
6.5.8. Опис на точноста и комплетноста на податоците коишто банката е должна да ги објави, согласно
со регулативата на Народната банка за објавување извештаи и податоци од страна на банката;
6.5.9. Опис на системот на банката за спречување
перење пари;
6.5.10. Опис на значајните промени во правната и
организациската структура на банката, значајните промени во обемот и структурата на финансиските активности на банката, како и опис на случаите и причините
за ненадејно заминување на лице со посебни права и
одговорности од банката;
6.5.11. Прашалници коишто се во прилог на оваа
одлука и се нејзин составен дел, пополнети и потпишани од страна на друштвото за ревизија.
7. Ревизијата на годишните финансиски извештаи и
на работењето на банкарската група треба да опфати и:
7.1. Опис на применетиот метод на консолидација.
Доколку матичното лице на банкарската група го променило методот на консолидација во годината за која
финансиските извештаи и работењето се предмет на
ревизија, ревизорот треба да ја истакне промената, да
ги наведе причините поради кои таа е направена и да
ги прикаже ефектите од таа промена врз консолидираните финансиски извештаи;
7.2. Ефекти од консолидацијата;
7.3. Опис на составот на банкарската група, при
што за секоја членка на групата се наведуваат: називот,
седиштето, претежната дејност, износот на активата и
капиталот, учеството на матичното лице во вкупниот
број акции и во акциите со право на глас на секој член
на банкарската група;
7.4. Назив на друштвото/друштвата за ревизија коишто ја извршиле ревизијата на членките во банкарската група, како и мислењето на ревизорот за нивните
финансиски извештаи;
7.5. Листа на другите финансиски институции и
друштвата за помошни банкарски услуги коишто се
подредени лица во банкарската група, но се исклучени
од консолидацијата за супервизорски цели, со наведување на причините заради кои се исклучени од консолидацијата;
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7.6. Опис на системите за управување со ризик на
банкарската група, преку опис на усвоените политики
за управување со ризици и интерните акти за идентификување, мерење или оценување, контрола или намалување и следење на одделните ризици, со евентуални
препораки на друштвото за ревизија во врска со управувањето со одделните ризици.
III. СОРАБОТКА И ИЗВЕСТУВАЊЕ
8. Друштвото за ревизија е должно да ги достави
извештајот (мислењето) од точката 4 од оваа одлука,
финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука и
елементите од точката 6 од оваа одлука, согласно со
одредбите од Законот за банките.
9. Доколку банката ги прифатила корекциите во годишните финансиски извештаи од точката 6 потточка
6.2 од оваа одлука, треба да ги направи соодветните измени во своите деловни книги најдоцна во рокот во кој
се доставува месечниот извештај за состојбата и прометот на сите сметки за 30 јуни од тековната година.
10. Банката е должна, во рок од 15 дена по усвојувањето на извештајот од страна на собранието, да го објави извештајот од извршената ревизија на годишните
финансиски извештаи, и тоа на следниов начин:
- на својата интернет-страница да ги објави: извештајот (мислењето) на друштвото за ревизија од точката
4 од оваа одлука и финансиските извештаи од точката
5 од оваа одлука. Тие остануваат на интернет-страницата на банката најмалку до објавувањето на извештајот за следната година;
- во барем еден дневен весник да ги објави: извештајот (мислењето) на друштвото за ревизија од точката
4 од оваа одлука и финансиските извештаи од точката
5 од оваа одлука, без белешките кон финансиските извештаи.
Банката којашто е предмет на консолидирана супервизија е должна да го објави извештајот за извршената ревизија на консолидирана основа, на начинот утврден во ставот 1 од оваа точка, во рок од 15 дена од
усвојувањето на извештајот од страна на собранието на
матичното лице на банкарската група.
11. Банката е должна да достави копија од објавата
во дневен весник, од точката 10 став 1 алинеја 2 од
оваа одлука, до Народната банка во рок од пет дена од
објавувањето.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
12. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на
банките соодветно се применуваат и на филијалите на
странските банки и на штедилниците.
13. Со стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за содржината на ревизијата на
работењето и на годишните финансиски извештаи на
банката („Службен весник на Република Македонија“
бр. 146/07).
14. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-1/2014
31 јули 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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3632.

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и
188/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО
НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 165/11, 46/12, 87/12 и
50/13), по втората реченица од алинеја 7, се додава нов
став 2 од точката 2, којшто гласи: „За потребите на
оваа точка, земјите коишто се дел од Единствената област за плаќања во евра (СЕПА) се сметаат како
единствена земја.“
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-2/2014
на Народната банка на
31 јули 2014 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
____________
3633.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со
член 7 став 7 и 10, член 19, 20, 23, 31, 34, 36, 37 и 39 од
Законот за Народната банка на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на
Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОВРЗУВАЊЕТО СО ИНФОРМАТИЧКИОТ
СИСТЕМ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува поврзувањето на
субјектите коишто комуницираат електронски со Народната банка (во понатамошниот текст: учесници),
односно со информатичкиот систем на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст:
Народната банка).
2. Пристапот до информатичкиот систем на Народната банка е од затворен тип со познат број учесници.
Учесници во информатичкиот систем може да бидат:
- банки;
- штедилници;
- брокерски друштва;
- агенти за брз трансфер на пари;
- Министерството за финансии; и
- останати субјекти коишто имаат обврска да комуницираат со Народната банка врз основа на закон или
договор.
Оваа одлука не се однесува на субјектите коишто се
поврзуваат со информатичкиот систем на Народната
банка преку интернет .
3. Одделни изрази употребени во оваа одлука го
имаат следново значење:
- „информатички систем на Народната банка“ претставува целокупната информатичка опрема, сите платформи, комуникациски, мрежни системи, компјутери,
апликации и податоци содржани во овие системи;
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- „корисници“ се лицата кај учесникот коишто имаат корисничка сметка во информатичкиот систем на
Народната банка;
- „по правило“ е начелно правило коешто може да
не се примени во исклучителни случаи.
4. Со ваквиот начин на поврзување се обезбедуваат
сигурност и заштита на информатичкиот систем на Народната банка.
II. НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ ПОВРЗУВАЊЕ
СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ
5. Административната комуникација на учесникот
со информатичкиот систем на Народната банка се
врши преку овластено лице (во понатамошниот текст:
службеник за администрација) назначено од одговорното лице на учесникот.
6. Учесникот пријавува најмалку двајца службеници за администрација во Народнaта банка, на образецот за пријава кој е даден во прилогот бр. 1 на оваа одлука и е составен дел на ова одлука.
Службеници за администрација се овластени лица
за потпишување на обрасците коишто се дадени во
прилозите и се составен дел на оваа одлука.
7. Комуникацијата помеѓу Народната банка и учесниците во врска со поврзувањето со информатичкиот
систем се остварува:
- од учесникот до Народната банка преку Центарот
за ИТ-услуги на Народната банка, чиишто податоци за
контакти се објавени на интернет-страницата на Народната банка, и
- од Народната банка кон учесникот преку службеникот за администрација, или лица кај учесникот коишто имаат корисничка сметка во системот на Народната банка (во понатамошниот текст: корисници).
8. Обрасците коишто се дадени во прилог на оваа
одлука може да се доставуваат до Народната банка во
хартиена форма или со електронска порака, при што за
потпишување ќе се користи дигиталниот сертификат
од јавен издавач на службеникот за администрација, а
за шифрирање ќе се користи дигиталниот сертификат
кој Народната банка ќе го објави на внатрешниот сервер за комуникација.
Електронската порака мора да ги содржи сите елементи коишто се пропишани на формуларите во прилог.
III. ВРСКИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ
СИСТЕМ НА НАРОДНАТА БАНКА
9. Учесникот, на сопствен трошок, обезбедува електронски комуникациски врски (во понатамошниот
текст: врски) преку кои се поврзува со следните пристапни точки на Народната банка:
- главната локација за платни пораки (врска со
МИПС);
- главната локација за пробни платни пораки (врска
со МИПС-тест);
- главната локација за останатите системи;
- резервната локација за платни пораки (врска со
МИПС резервен);
- резервната локација за останатите системи,
- резервната врска со главната локација за платни
пораки (врска со МИПС) и
- резервната врска со главната локација за останатите системи.
Резервните врски од алинеите 6 и 7 треба да бидат
од различен оператор и да поминуваат низ различни
кабелски траси во однос на врските од алинеите 1 и 3,
соодветно.
Учесникот е обврзан да ги тестира резервните
врски од алинеите 6 и 7 од својата главна локација до
главната локација на Народната банка најмалку еднаш
во 90 дена. Тестирањето се изведува на барање на учесникот доставено до Народна банка. Ако тестирањето е
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завршено успешно, учесникот добива сертификат со
датумот на успешното тестирање. Секој учесник, во секое време мора да има валиден сертификат не постар
од 90 дена.
10. Во случај на недостапност на врските од алинеите 1 и 3 од точка 9 на оваа одлука, резервните врски
од алинеите 6 и 7 треба да се активираат во рок од 15
минути, а недостапните врски да се воспостават во најкуск можен рок.
Учесникот обезбедува кабелска врска до просториите на Народната банка, самостојно или преку оператор.
Доколку за обезбедување на врските за поврзување
со Народната банка учесникот користи услуги од оператор, за тоа треба да има склучено договор со операторот.
Народната банка обезбедува ограничен простор за
комуникациска опрема во орман во компјутерската сала со климатизација и постојано напојување со електрична енергија.
Со учесникот кој самостојно обезбедува кабелска
врска или со операторот се склучува договор за регулирање на меѓусебните права и обврски за чувањето на
комуникациската опрема.
11. Учесникот самостојно, зависно од сопствените
потреби за комуникација, го одредува капацитетот на
врските (bandwidth) за поврзување со Народната банка,
и тој е одговорен за соодветниот капацитет по целата
должина на врската. Во случај да има недоволен капацитет на врските за поврзување со информацискиот
систем, Народната банка не гарантира за навремената
размена на информациите и последиците од недоволниот капацитет.
Учесникот ја надгледува достапноста на врските во
текот на работното време и при недостапност, презема
активности за отстранување на причината за прекинот.
Народната банка не одговара за ненавремената размена
на податоци во случај на недостапност на некоја врска
по вина на учесникот или операторот преку кој ја обезбедил врската.
Народната банка обезбедува можност за остварување врска преку ИСДН-линија, додека таа е поддржана
од операторите во земјата. Оваа линија може да се користи за обезбедување врски согласно со алинеите 5, 6
и 7 од точката 9 на оваа одлука, само доколку учесникот проценил дека врската има доволен капацитет што
му одговара на неговите потреби.
Учесникот може да има и повеќе од наведениот минимален број врски.
Учесниците коишто не учествуваат во системот за
порамнување (МИПС) не ги обезбедуваат врските од
алинеите 1, 2, 4 и 6 од точка 9 на оваа одлука, а учесниците коишто учествуваат само во системот за порамнување (МИПС) не ги обезбедуваат врските од алинеите
3, 5 и 7 од точка 9 на оваа одлука.
Учесникот е должен да ја извести Народната банка
за бројот и капацитетот на врските за поврзување со
информацискиот систем, како и за начинот (самостојно
или преку оператор) преку кој ќе се извршат наведените поврзувања.
12. За воведување нова врска, промена на параметри или исклучување на врската, учесникот доставува
правилно пополнета и потпишана пријава за поврзување со Народната банка утврдена како прилог бр. 2, кој
е составен дел на оваа одлука.
Учесникот ја поднесува пријавата од став 1 најмалку 45 дена пред терминот за користење на врската.
По исклучок, Народната банка може да одобри започнување со работа во пократок рок, доколку тоа го
овозможуваат техничките услови за информатичкиот
систем во Народната банка.
13. Народната банка ги доставува адресите на локациите и другите параметри за поврзување на информатичкиот систем на Народната банка, на барање на учесникот.
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Промената на параметрите за поврзување ќе биде
најавена најмалку шест месеци однапред, освен во итни случаи.
14. Учесниците обезбедуваат врска до сите наведени точки на етернет (ethernet) интерфејс според логичко мрежно адресирање (ИП-адреси) коешто го одредува Народната банка.
15. Поврзувањето со информатичкиот систем е заштитено со техники кои овозможуваат идентификација и
авторизација на учесникот, како и шифрирање и проверка на интегритетот на податоците од и кон информатичкиот систем на Народната банка.
16. Во врска со пристапот до информатичкиот систем на Народната банка, Народната банка му доставува
детаљни информации за поврзувањето со информатичкиот систем на учесникот, во рок од 7 (седум) дена од
денот на доставување на пријавата за поврзување со
Народната банка.
17. Учесникот обезбедува соодветна опрема, која
како техника за заштита, треба да ги поддржи стандардните протоколи за заштита, и тоа: протоколот за идентификација, авторизација и проверка за интегритетот
на податоците, протоколот за шифрирање на податоците, или протоколи вградени во апликативните решенија на Народната банка коишто обезбедуваат идентификација, авторизација, шифрирање и проверка за интегритетот на податоците. Народната банка ќе ги достави деталите за техничките параметри откако од учесникот ќе го добие формуларот „Пријава за поврзување
со информатичкиот систем на Народната банка на Република Македонија“ согласно со прилогот 2.
При поврзување преку ИСДН-линијата, се врши
идентификацијата и авторизацијата на корисникот, а
доколку комуникацискиот канал ИСДН не е шифриран, треба да се користи шифрирање преку самата апликација (https и сл.). Како дополнителна безбедносна
мерка при авторизацијата се применува проверка на
повикувачкиот телефонски број.
18. Доколку се јави непредвиден сигурносен проблем, Народната банка го задржува правото да ги промени техниките за заштита, за што го известува учесникот во најкраток можен рок.
19. Наместо кабелска врска, за поврзување со
МИПС-системот може да се користи СВИФТ-мрежата
(SWIFT), кога се применуваат правилата на СВИФТ.
IV. АВТЕНТИКАЦИЈА И АВТОРИЗАЦИЈА ПРИ
ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ
20. За автентикација и авторизација при поврзување
со системот за порамнување (МИПС) се применуваат
Правилата за работа на МИПС објавени на интернетстраницата на Народната банка.
За авторизација при поврзување за останати трансакции, секој учесник назначува соодветен број корисници за кои обезбедува кориснички сметки во информатичкиот систем на Народната банка и сертификати
во согласност со апликацијата којашто ја користи секој
корисник.
21. Имињата на корисничките сметки на учесникот
почнуваат со единствен идентификатор од четири
букви.
По правило, како идентификатор се користи институционалниот код од меѓународниот БИК-код (BIC)
(четири букви), а доколку учесникот нема таков, тогаш
се користи код избран од Народната банка.
По овие 4 (четири) букви, треба да следи еднозначно доделен број од страна на службеникот за администрација кај ученикот составен од четири цифри.
При барање за отворање нова корисничка сметка,
службеникот за администрација го формулира името
на корисничката сметка на начинот опишан претходно.
Важноста на постоечките кориснички сметки продолжува, а службеникот за администрација е должен да
ги потврди.
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22. Корисничките сметки мора да бидат заштитени
со лозинка.
Лозинката мора да биде сложена и да ги задоволува
следниве правила:
- да содржи најмалку осум карактери;
- да не содржи дел од корисничкото име;
- да содржи најмалку три од следниве четири категории карактери: големи букви (А до Z), мали букви (а
до z), бројки (0 до 9), специјални (неалфанумерички)
карактери ( #, %, *, ! и сл.);
- почетната лозинка поставена од Народната банка
мора да биде променета при првото најавување на корисникот;
- промена на лозинките на корисничките сметки по
период од три месеци од последната промена;
- лозинката мора да има различна вредност пет пати
за да може да се стави нова лозинка со иста вредност
како некоја од претходните лозинки;
- лозинката не може да се менува повеќе од еднаш
дневно;
- лозинките мора да се чуваат во тајност и не смеат
да се откриваат на трети лица;
- лозинките можат да бидат запишани на хартија само доколку се ставени во соодветен плик и се чуваат на
безбедно место.
- лозинките мора да се променат кога постои ризик
од загрозување на лозинката или системот; и
- лозинките може да се чуваат во електронска форма доколку таа е кодирана.
23. Корисникот има можност да одбере и да ја измени сопствената лозинка без помош на Народната
банка согласно со Упатството за измена на кориснички
лозинки објавено на внатрешниот сервер за комуникација.
Народната банка има воспоставено автоматизирано
заклучување на корисничката сметка ако во период од
30 минути има три неуспешни обиди за пријавување.
Во случај на три неуспешни обиди за пријавување,
корисникот се јавува во Центарот за ИТ-услуги на Народната банка и бара отклучување на неговата корисничка сметка.
Народната банка може да побара доказ за верификување на идентитетот или во случај на сомневање, да
побара одобрување од службеникот за администрација
на учесникот.
24. Учесникот е должен да обезбеди автоматско
заклучување на секоја работна станица која се поврзува на информатичкиот систем на Народната банка по
петнаесет минутна неактивност.
25. Учесникот ги доставува барањата за отворање,
затворање и промени на корисничка сметка, согласно
образецот утврден со прилогот бр. 3 кој е составен дел
на оваа одлука.
Почетната лозинката за корисничката сметка ја составува самиот корисник, ја затвора во плик или шифрирана електронска порака и преку службеникот за администрација ја доставува во Народната банка заедно со
образецот од став 1 на оваа точка.
26. Учесникот е должен да ја извести Народната
банка за секоја промена на податоците за корисниците
кај учесникот и нивните привилегии.
Учесникот е должен навремено да побара од Народната банка доделување, промена или бришење на привилегиите на корисничките сметки согласно со потребите и обврските на учесникот.
Барањето од став 2 се доставува согласно со образецот за промена на привилегиите утврден со прилогот
бр. 4 кој е составен дел на оваа одлука.
27. Народната банка ги обработува сите примени
барања од точка 26 во рок од 2 (два) работни дена од
денот на нивното доставување до Народната банка.
28. Привилегиите ги одобрува сопственикот на апликацијата во рамки на Народната банка доколку е запазен принципот „потребно е да знае“, а во спротивно
се одбиваат.

4 август 2014

29. Известувањето за корисничките сметки на вработените кај учесникот во информатичкиот систем на
Народната банка, менувањето на нивната лозинка, или
менувањето на нивните привилегии страна на Народната банка се извршува преку службениците за администрација.
Сите барања за промени во корисничките сметки,
лозинки и привилегии мора да бидат потпишани од овластен службеник за администрација, или директно од
лицата овластени да го застапуваат учесникот.
30. Службеникот за администрација кај учесникот е
должен да води регистар на одобрени привилегии по
кориснички сметки и квартално да го ревидира дали се
потребни одобрените привилегии во рамки на учесникот и ако не се потребни, да ја извести Народната
банка.
31. Доколку некоја корисничка сметка не се користи подолго од дванаесет месеци, Народната банка ја
блокира.
За деблокирање на корисничка сметка, учесникот
доставува барање за повторно активирање на корисничка сметка.
32. За користење на специфични апликации во рамки на информатичкиот систем, Народната банка може
да има дополнителни барања пропишани со упатството
за апликацијата.
Упатствата се поставени на серверот за комуникација со Народната банка.
Учесникот се обврзува дека во информатичкиот
систем на Народната банка ќе работи совесно и согласно со корисничките упатства за апликациите.
33. За користење на апликациите се употребуваат
дигитални сертификати издадени од јавни издавачи на
сертификати во Република Македонија, како и постоечките дигитални сертификати коишто се издаваат
согласно со Договорот за поседување дигитални сертификати и Правилникот за дигитални сертификати објавени на интернет-страницата на Народната банка.
Народната банка ги известува учесниците за датумот на кој престанува да издава сертификати согласно
со Договорот за поседување дигитални сертификати и
Правилникот за дигитални сертификати, најмалку 3
(три) месеци однапред.
V. ДОСТАПНОСТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНАТА БАНКА
34. Информатичкиот систем на Народната банка им
е достапен на учесниците во сите работни денови кога
работи системот за порамнување на Народната банка
(МИПС).
35. Информатичкиот систем на Народната банка им
е достапен на учесниците во работно време од 09.00 до
16.00 часот, освен системот за порамнување (МИПС),
кој работи по работното време утврдено во Правилата
за работа на МИПС.
36. Користењето на системите е возможно надвор
од работното време и работните денови, но без поддршка од Народната банка. За евентуални проблеми по
работното време, Народната банка обезбедува поддршка наредниот работен ден. По исклучок, не е возможно користење на продукцискиот МИПС-систем
надвор од работното време.
Рокот за пренесување на податоците поединечно се
одредува во зависност од апликацијата што се користи.
Доколку има зададен краен рок, се подразбира до
16 часот во тој ден, а по 16 часот се подразбира наредниот ден.
37. Народна банка го задржува правото да го прекине работењето на информатичкиот систем заради:
- неопходна техничка интервенција или одржување;
- извршување промени во системот;
- надградба на системот;
- постапување во согласност со закон.
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За евентуалниот прекин на работењето, Народната
банка го известува службеникот за администрација
преку електронска порака на адресата за електронска
пошта наведена во пријавата.
Доколку Народната банка го прекине работењето
на денот кој им е зададен како краен рок за учесниците, прериодот во кој трае прекинот ќе биде надоместен со соодветно продолжување на работното време по
16 часот.
VI. СИГУРНОСТ НА СИСТЕМИТЕ НА ПРИСТАПУВАЊЕ
НА УЧЕСНИКОТ
38. Учесникот е одговорен за сигурноста на системите преку кои пристапува до Народната банка.
Учесникот безусловно се обврзува:
- да ја известува Народната банка за секој проблем
во врска со услугите што ги користи при работа со апликациите;
- да соработува со Народната банка во врска со испитувањето, утврдувањето и разрешувањето на евентуалниот проблем;
- да се придржува на инструкциите коишто ги добива од овластените лица во Народната банка;
- веднаш да ги исправи евентуалните грешки коишто може да се појават во текот на работењето, а кои се
во негова одговорност;
- да одговори исправно и брзо на секоја процедура
на исправка на грешки или на мерки коишто ги преземаат овластените лица во Народна банка за да се отстрани евентуален проблем во врска со обезбедувањето
на услугите што ги овозможува системот на Народна
банка;
- да ги извести одговорните лица во Народната банка ако се сомнева дека е нарушена сигурноста или забележи други недостатоци за безбедноста на системот
или некоја од апликациите коишто ги користи;
- веднаш да ги извести одговорните лица во Народна банка ако стане свесен за некакви неавторизирани
активности кон системот на Народна банка; и
- да обезбеди секој негов вработен да ја користи исклучиво сопствената корисничка сметка и лозинка.
39. Учесникот е должен да пристапува до информатичкиот систем на Народната банка преку посебен мрежен сегмент наменет за врска со Народната банка, одделен со мрежна бариера (firewall).
Мрежниот сегмент не смее да има директна врска
со јавните мрежи, а доколку има врска до други затворени (приватни мрежи), сообраќајот да биде изолиран
во однос на комуникацијата со Народната банка.
40. Учесникот треба да пристапува до информатичкиот систем само согласно со упатствата за употреба
на Народната банка.
Учесникот не смее да користи друг софтвер за
пристап до информациите во информатичкиот систем
на Народната банка ако тоа не е предвидено во упатствата за употреба.
Учесникот треба да пристапува само до оние ресурси и информации за кои му e доделено правото на
пристап.
41. При користењето на информатичкиот систем на
Народната банка се забранува:
- нарушување на сигурноста на информатичкиот
систем на Народната банка и на другите учесници,
вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: пристапот до
податоците, серверите, или корисничките сметки за
кои не се овластени;
- заобиколување на корисничката автентикација на
кој било уред или прислушување на мрежниот сообраќај;
- предизвикување прекин на работењето на информатичките систем на Народната банка и на другите
учесници;
- воведување злонамерен код;
- скенирање порти или други проверки на безбедноста на мрежата, освен ако за тоа немаат посебно
писмено одобрување од Народната банка.
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42. Сите информации коишто се внесени или создадени во информатичкиот систем на Народната банка
претставуваат сопственост на Народната банка.
Пристапот на учесниците во информатичкиот систем на Народната банка се евидентира (логира), при
што најмалку се запишуваат името на корисничката
сметка, времето за пристап и ИП-адресата од каде што
е извршен пристапот.
VII. ОБУКА НА КОРИСНИЦИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕТО
ВО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ
43. Народната банка го обучува службеникот за администрација за поврзување во информатичкиот систем на Народната банка при неговото назначување.
Ако кај учесникот се промени службеникот за администрација, Народната банка спроведува обука на
новиот службеник за администрација.
44. Службеникот за администрација е должен да ги
обучи другите вработени кај учесникот коишто пристапуваат во информатичкиот систем на Народната банка.
Со обуката, корисниците треба да се запознаат со
начинот на работење на информатичкиот систем, но
треба да имаат и други технички и безбедносни обуки,
соодветни на обврските на корисниците при поврзувањето со информатичкиот систем на Народната банка.
Кога на корисникот му се менуваат привилегиите
во информатичкиот систем на Народната банка, службеникот за администрација треба да ја процени неговата потреба од обука за поврзувањето што ќе го користи
и да изврши дополнителна обука, доколку е потребно.
За извршените обуки од став 1 и 2, службеникот за
администрација ја известува Народната банка со електронска порака.
VIII. ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ НА РЕЗЕРВНАТА ЛОКАЦИЈА НА НАРОДНАТА
БАНКА
45. На барање на Народната банка, учесникот се обврзува во рок од 2 (два) часа да ја активира врската од
својата главна локација со резервната локација на Народната банка.
46. Доколку учесникот е обврзан да има резервна
локација, тогаш треба да има изработен план за непрекинатост во работењето при поврзувањето со Народната банка, според кој ќе може да реагира на:
- недостапност на главната локација на учесникот,
при што учесникот треба да оствари врска од својата
резервна локација со главната локација на Народната
банка; и
- недостапност на главните локации на учесникот и
Народната банка, при што учесникот треба да оствари
врска од својата резервна локација со резервната локација на Народната банка.
47. На барање на учесникот, Народната банка му
овозможува на учесникот пробно поврзување од неговата резервна локација на системите за тестирање на
Народната банка во работното време на Народната
банка, со најава од најмалку 5 (пет) работни дена.
IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
48. Оваа одлука влегува во сила 8 (осум) дена од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
49. Учесниците се должни да се усогласат со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 декември 2014 година.

О. бр. 02-15/VIII-3/2014
31 јули 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 102 - Бр. 116
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Бр. 116 - Стр. 103
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3634.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став
2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на
Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

-

1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 100/12, 50/13, 63/13 и 121/13), глава IV
се менува и гласи:
„IV. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА
Тарифен

број

10.1
10.2

11.1

11.2

12.1
12.2
13.1

13.2
13.3

13.4

Вид на работа
10. Еднократни трошоци
за приклучување и
тестирање
Еднократни трошоци за
приклучување и тестирање според начинот број 1
Еднократни трошоци за
приклучување и тестирање според начинот број 2
11. Еднократни трошоци
за индиректно учество
Еднократни трошоци за
индиректно учество според начинот на пренесување број 1
Еднократни трошоци за
индиректно учество според начинот на пренесување број 2
12. Промена на начинот
на пренесување на пораки во МИПС
Промена на начинот на
пренесување број 1
Промена на начинот на
пренесување број 2
13. Месечно членство
Месечно членство за носител на платен промет според начинот на пренесување број 1
Месечно членство за носител на платен промет според начинот на пренесување број 2
Месечно членство за клириншка куќа
Месечно членство за останати директни учесници
кои вршат плаќања според
начинот на пренесување
број 1
Месечно членство за останати директни учесници
кои вршат плаќања според
начинот на пренесување
број 2
Месечно членство за останати директни учесници
кои не вршат плаќања

-

-

Висина на
надоместокот
50.000 денари
50.000 денари

-

10.000 денари
10.000 денари

2.000 денари
2.000 денари
72.000 денари
36.000 денари
Без
надоместок
24.000 денари

12.000 денари

14.1

14.2
3.000 денари

14. Единици за
пресметка
Односот налози за плаќање/единици за пресметка е следниов:
- за периодот до 14:00 часот, еден налог за плаќање
е една единица за
пресметка,
- за периодот од 14:00 часот до 15:00 часот, еден
налог за плаќање е две
единици за пресметка,
- за периодот од 15:00 часот до 16:00 часот, еден
налог - за плаќање е пет
единици - за пресметка,
- за периодот по 16:00 часот, еден налог за плаќање
е десет единици за
пресметка.
Како време на прием на
налогот за плаќање се
смета:
- за начинот број 1, кога
СВИФТ го доставил налогот за плаќање во МИПС,
- за начинот број 2, кога
МИПС го потврдил приемот на налогот за плаќање
со потврда.
Во случај плаќањето да
застане во редот на чекање, тогаш се зема времето кога е извршено порамнувањето на плаќањето.
Како единствено валидно
време се смета времето на
МИПС. Сите други времиња на локалните компјутери на учесниците не се релевантни за пресметка.
Периодите на прием ги
вклучуваат и завршните
времиња.
Ако носителот на платниот промет има помал број
единици за плаќање од
минималниот пропишан
број единици за плаќање,
тогаш му се наплатува минималниот пропишан број
единици за плаќање.
Се пропишува минималниот број единици за плаќање да биде еднаков на
бројот на сметките на
правни лица пријавени во
ЕРТС од страна на носителот на платниот промет на
крајот на последниот ден
во месецот за кој се врши
наплата.
За првите 1.000 единици
за пресметка во месецот
според начинот на пренесување број 1
За првите 1.000 единици
за пресметка во месецот
според начинот на пренесување број 2

12 денари по
единица за
пресметка
6 денари по
единица за
пресметка

4 август 2014

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

За следните 5.000 единици
за пресметка во месецот
според начинот на пренесување број 1
За следните 5.000 единици
за пресметка во месецот
според начинот на пренесување број 2
За следните неограничен
број единици за пресметка
според начинот на пренесување број 1
За следните неограничен
број единици за пресметка
според начинот на пренесување број 2
За налози за плаќање во
корист на трезорската
сметка и сметката на Народната банка за редовно
работење, без разлика на
бројот
единици
за
пресметка (овие единици
за пресметка не влегуваат
во вкупниот збир) според
начинот на пренесување
број 1
За налози за плаќање во корист на трезорската сметка
и сметката на Народната
банка за редовно работење,
без разлика на бројот на
единици за пресметка (овие
единици за пресметка не
влегуваат во вкупниот
збир) според начинот на
пренесување број 2
За налози за плаќање на
товар на сметката на клириншката институција, без
разлика на бројот трансакции според начинот на
пренесување број 1
За налози за плаќање на
товар на сметката на клириншката институција, без
разлика на бројот на трансакции според начинот на
пренесување број 2
15. Месечни цени на останатите пораки
За пратена порака МТn92
според начинот на пренесување број 1
За пратена порака МТn92
според начинот на пренесување број 2
За пратена порака МТn95
според начинот на пренесување број 1
За пратена порака МТn95
според начинот на пренесување број 2
За пратена порака МТ920
според начинот на пренесување број 1
За пратена порака МТ920
според начинот на пренесување број 2
За пратена порака МТ985
според начинот на пренесување број 1

Бр. 116 - Стр. 107

9 денари по
единица за
пресметка
5 денари по
единица за
пресметка

15.8
15.9
15.10

7 денари по
единица за
пресметка

15.11

4 денари по
единица за
пресметка

15.12

7 денари по
единица за
пресметка

16.1
16.2
16.3

4 денари по
единица за
пресметка

16.4
16.5
16.6

7 денари по
единица за
пресметка

Без надоместок

15 денари
5 денари
15 денари
5 денари
15 денари
5 денари
15 денари

16.7
16.8

17.1

17.2

За пратена порака МТ985
според начинот на пренесување број 2
За пратени пораки МТ999
и МТ199 според начинот
на пренесување број 1
За пратени пораки МТ999
и МТ199 според начинот
на пренесување број 2
За пратени пораки МТ999
до сите учесници според
начинот на пренесување
број 1
За пратени пораки МТ999
до сите учесници според начинот на пренесување број 2
16. Месечни цени на примените пораки
За прием на пораки
МТ900 според начинот на
пренесување број 1
За прием на пораки
МТ900 според начинот на
пренесување број 2
За прием на пораки
МТ910 според начинот на
пренесување број 1
За прием на пораки
МТ910 според начинот на
пренесување број 2
За прием на пораки
МТ942 според начинот на
пренесување број 1
За прием на пораки
МТ942 според начинот на
пренесување број 2
За прием на пораки
МТ940 според начинот на
пренесување број 1
За прием на пораки
МТ940 според начинот на
пренесување број 2
17. Други услуги во
платниот промет
Неизвршено тестирање на
ИСДН-линија (за секој започнат ден по истекот на
времето за проверка на линијата) според начинот на
пренесување број 2
Продолжување на работното време на барање на
учесник

5 денари
10 денари
5 денари
800 денари

750 денари

Без надоместок
Без надоместок
10 денари
5 денари
10 денари
5 денари
15 денари
5 денари

1.000 денари

600 денари
за минута за
продолжување до 60 минути;
1.200 денари
за минута за
продолжување над 60
минути, со
исклучок на
последниот
работен ден
во годината
кога не се
наплаќа надомест за
продолжување на работното време
над 60 минути
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17.3

17.4

17.5
17.6

17.7

17.8

17.9
17.10

Внесување налози од пренослив медуим на учесникот (налозите се тарифираат како да пристигнале
на начинот на пренесување број 2)
Обработка на налог на
хартија
Налозите на хартија се примаат најдоцна до 14:00 часот
во тековниот работен ден.
По исклучок, од секој
учесник може да се примат најмногу пет (5) налози на хартија на товар на
неговата сметка по овој
термин, но најдоцна триесет (30) минути пред затворањето на МИПС.
Обработка на налог за хартија на товар на сметка за
задолжителна резерва
Обработка на налог на
хартија на товар на туѓа
сметка согласно со закон

Обработка на решение за
присилна наплата

Внесување налози за присилна наплата во платниот
систем

Известување за пресметка
на камата врз основа на решение за присилна наплата
Надомест за враќање налог
за присилна наплата на извршител поради неправилно
пополнување согласно со
важечките прописи.
Надоместокот од потточка
17.10 се наплатува од извршителот на почетокот
на месецот врз основа на
фактура за претходниот
месец, во рок од осум дена
од денот на издавањето.

4 август 2014

1.000 денари

17.11

Преписи од архивите со
плаќања

1.000 денари

17.12

Дополнително доставување извод на хартија
18. Издавање потврда за
состојбата на сметката
За еден (1) ден
За период до пет (5) дена
За период до триесет (30)
дена
За период до шеесет (60)
дена
За период над шеесет (60)
дена

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
Без надоместок
1 процент од
износот на
налогот, но
не помалку
од 5.000 денари, а се
наплатува од
сметката од
којашто се
врши задолжувањето
100 денари
за секој износ за кој се
пресметува
камата (минимум за една спецификација за налози за присилна наплата е 1.500
денари) и се
наплатуваат
од сметката
од којашто
се врши задолжувањето
50 денари за
еден налог,
се наплатуваат од
сметката од
којашто се
врши задолжувањето
500 денари
за еден износ
1.000 денари

19.1





19.2

19. Надомест за водење
сметка врз основа на
долговен промет на
сметка
За долговен промет остварен
од сметка на носител на платен промет со МТ103 или
МТ202
По исклучок на ставот 1 од
оваа точка, надоместот за водење сметка врз основа на
долговен промет остварен од
сметка на носител на платен
промет со МТ103 или МТ202
изнесува:
- за меѓубанкарско тргување
на пазарот на депозити со
рочност преку ноќ;
- за пласирање средства во
расположливи депозити преку ноќ кај Народната банка;
- за тргување со хартии од
вредност (дефинитивни и
репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка.
За долговен промет остварен од сметка на носител
на платен промет со
МТ204
Наплатата се врши на почетокот на секој месец за
претходниот месец.“

50 денари по
страница, но
не помалку
од 500 денари по барање
50 денари по
извод
200 денари
400 денари
600 денари
1.000 денари
1.000 денари
за периодот
до шеесет
(60) дена и
10 денари за
секој нареден ден

0,006%

0,002%
0,0005%

0%

0,032 %

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Потточката 17.10 ќе започне да се применува од 1
октомври 2014 година.

О. бр. 02-15/VIII-4/2014
31 јули 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
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3635.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за
издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3550 (триилјадипетстотиниипедесет) парчиња од кованата пара за
колекционерски цели од серијата „Хороскопски
знаци“, со име „Вага“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели, О
бр. 02-15/VII-3/2014 од 3 јули 2014 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 102/14).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 август 2014 година.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-8/2014
на Народната банка на
31 јули 2014 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
3636.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за
издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК
НА КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ
ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3550 (триилјадипетстотиниипедесет) парчиња од кованата пара за
колекционерски цели од серијата „Хороскопски
знаци“, со име „Скорпија“, со белезите утврдени во
Одлуката за издавање кована пара за колекционерски
цели, О бр. 02-15/VII-4/2014 од 3 јули 2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
102/14).

Бр. 116 - Стр. 109

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 август 2014 година.
3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/VIII-9/2014
на Народната банка на
31 јули 2014 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3637.
Врз основа на член 57 став (1) алинеа 2 од Законот
за ветеринарно здравство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
НАРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И
КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ
КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ВО 2014 ГОДИНА
Член 1
Во Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2014
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 48/14 и 59/14), по членот 3 се додава нов член 3-а,
кој гласи:
“Член 3-а
(1) Операторите со храна од животинско потекло
треба да ги испитуваат сите производи од животинско
потекло во лаборатории со акредитирани методи за испитување на Listeria monocytogenes за исполнување на
посебните барања за безбедност на храната на Listeria
monocytogenes по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се
однесуваат на микробиолошките критериуми за храна.
(2) Операторите со храна не треба да ставаат во
промет производи од животинско потекло пред добивање на задоволителен лабораториски наод за испитаните мостри. “

Стр. 110 - Бр. 116

4 август 2014

Член 2
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-5557/1
31 јули 2014 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
_________

3638.
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ(*)
Член 1
Во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/12), во членот 2 став
(2) по точката 16) се додаваат четири нови точки 17,
18, 19 и 20 кои гласат:
„17) „сомнително одгледувалиште“ е секое одгледувалиште во кое се чуваат една или повеќе свињи за
кои постои сомнеж дека се заразени од вирусот на класична чума кај свињите, или одгледувалиште во кое
свињите биле во контакт согласно член 2 од овој правилник;
18) „лажно позитивна“ е секоја свиња која е серопозитивна на серолошкиот тест за откривање на класична
чума кај свињите, но која никогаш не била во контакт
со вирусот на болеста ниту е заразена од други свињи
кои биле во контакт со неа;
19) „епидемиолошка подединица“ или „подединица“ е објект, место или земјиште во непосредна близина, каде што групи на свињи кои припаѓаат на едно
одгледувалиште се често во директен или индиректен
контакт едни со други, но кои се чуваат одвоено од
другите свињи на истото одгледувалиште и
20) „свињи во контакт“ се свињи кои, во текот на
предходните 21 ден, биле во непосреден контакт со една или повеќе свињи за кои се сомнева дека се заразени
од вирусот на класична чума кај свињите.“

Член 2
Во членот 17 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „даден во
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5)
кои гласат:
„(4) За дијагностичко испитување на класична чума
кај свињите Националната референтна лабораторија
користи лабораториски тестови дадени во дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите од Прилог 6 на овој правилник или може да користи различни
тестови, доколку чувствителноста и специфичноста на
тестовите е еквивалентна со тестовите дадени во дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите од
Прилог 6 на овој правилник.
(5) Чувствителноста и специфичноста на тестовите
од став (4) на овој член се оценува преку периодични
компаративни тестови организирани од страна на референтната лабораторија за класична чума кај свињите во
ЕУ.“
Ставот (4) станува став (6).
Член 3
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
„Член 17-а
(1) Потврдата на присуство на класична чума кај
свињите се прави врз основа на:
1) утврдување на клинички знаци и постмортални
промени на класична чума кај свињите;
2) утврдување на антиген или геном на вирусот во
примероци од ткива, органи, крв или екскрети од свињи и
3) реакција на специфични антитела на примероци
од крв.
(2) Потврдата на присуство на класична чума кај
свињите се врши во согласност со постапките и методите за земање на примероци и критериумите за оценка
на резултатите од лабораториските тестови дадени во
дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите од Прилог 6 на овој правилник.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(*)

Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата од 1 февруари 2002 година за одобрување на дијагностички прирачник за утврдување на дијагностички постапки, методи
за земање на примероци и критериуми за оценка на лабораториските тестови за потврдување на класичната свинска чума
(2002/106/ЕЗ) со Celex бр. 32002D0106.

Бр. 07-4297/5
9 јули 2014 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 111

Стр. 112 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 115

Стр. 116 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 117

Стр. 118 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 119

Стр. 120 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 121

Стр. 122 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 123

Стр. 124 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 125

Стр. 126 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 127

Стр. 128 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 129

Стр. 130 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 131

Стр. 132 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 133

Стр. 134 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 135

Стр. 136 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 137

Стр. 138 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 139

Стр. 140 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 141

Стр. 142 - Бр. 116

4 август 2014

АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
3639.
Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13 и 41/14) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на
11.7.2014 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА
Член 1
Во Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2014
година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14) во дел II во табелата по редениот број 5 се додаваат три нови редни броеви 5-а, 5-б и 5-в кои гласат:

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 143

Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-12631/3
11 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

__________
3640.
Врз основа на член член 125 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“, бр.55/13 и 41/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
Член 1
Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи.
Член 2
Висината на надоместокот за извршените геодетски работи изнесува:

Стр. 144 - Бр. 116

4 август 2014

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 145

Стр. 146 - Бр. 116

4 август 2014

Член 3
Во висината на надоместокот не се пресметани трошоците за користење на податоци од Геодетско-катастарскиот информационен систем како и данокот на додадена вредност.

ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО- КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН
СИСТЕМ

Член 4
Висината на надоместокот се намалува за 50% за
изработка на геодетски елаборати за постапката на легализација на бесправно изградени објекти и делови на
објекти со површина до 100 м2 за лицата кои се корисници на права на парична помош од социјална заштита
(социјална парична помош и постојана парична помош) и самохраните родители на деца со пречки во
развојот (како носители на право на посебен додаток),
а врз основа на претходно доставена потврда издадена
од надлежен орган.
Висината на надоместокот се намалува за 50% за
изработка на геодетски елаборати за потребите за постапката на приватизација на градежно земјиште во
државна сопственост за лицата кои се корисници на
права на парична помош од социјална заштита (социјална парична помош и постојана парична помош) и самохраните родители на деца со пречки во развојот (како носители на право на посебен додаток), а врз основа
на претходно доставена потврда издадена од надлежен
орган.

Член 1
Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем.
Член 2
За користење на податоци за точките од геодетските референтни мрежи во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

Член 3
За користење на податоци за точките од геодетските референтни мрежи во електронска форма се наплаќа
надоместок за:

Член 5
Трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи надоместокот за извршените геодетски работи пропишан со овој тарифник можат да го намалат најмногу до 50%.
Член 6
Со денот на влегувањето на сила на овој тарифник
престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на
трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2011 и 128/2013).
Член 7
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр. 01-13208/1
11 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
__________

3641.
Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/13 и 41/14), Управниот одбор на
Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Член 4
За користење на податоци прибрани со премерот на
недвижностите во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

4 август 2014

Бр. 116 - Стр. 147

Член 5
За користење на податоци прибрани со премерот на
недвижностите во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Член 6
За користење на катастарски планови во хартиена
форма се наплаќа надоместок за:

Член 7
За користење на катастарски планови во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Член 8
За користење на извод од катастарски планови и
планови на инфраструктурни објекти во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

Член 9
За користење на податоци од извод од катастарски
планови и планови на инфраструктурни објекти во
електронска форма се наплаќа надоместок за:
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Член 10
За користење и увид на податоците од катастарот
на недвижности во хартиена форма се наплаќа надоместок за:
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Член 12
За користење на топографски карти и други картографски производи во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

Член 13
За користење на топографски карти и други картографски производи во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Член 14
За користење на податоци од базата на Геодетско
информациониот систем во хартиена форма се наплаќа
надоместок за:

Член 11
За увид на податоците во електронска форма се
наплаќа надоместок за:
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Член 15
За користење на податоци од базата на Геодетско
информациониот систем во електронска форма се наплаќа надоместок за:
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Член 17
За користење на податоци од Глобалниот позиционен систем воспоставен на територијата на Република
Македонија (MAKPOS), за користење извод од
MAKPOS базата на податоци од извршените мерења со
кинематичка метода во реално време (РТК), за користење на MAKPOS сервисите за автоматско пресметување
на координати на геодетски точки врз основа на формат за размена на податоци независен од типот на уредот (РИНЕКС), како и за пристап до податоци преку
услугата за преглед (WMS), се наплаќа надоместок за:

Член 16
За користење на графички податоци за административни граници од Регистарот за просторни единици во
електронска форма се наплаќа надоместок за:

Член 18
За користење на податоците од Геодетско катастарскиот информационен систем преку други
државни органи, јавни служби и други правни лица во
електронска форма се наплаќа надоместок за:
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Член 19
На правните лица кои поднесуваат пријава за запишување во катастарот на недвижностите за кое е потребно
користење на податоци за тековната состојба на правното лице, од Информацијата за субјект – тековна состојба од
електронската база на податоци на Централниот Регистар на Репубилка Македонија (интероперабилност) се наплатува надоместок од 256 денари.
Член 20
Кога податоците од Геодетско - катастарскиот информационен систем се користат за формирање на нови производи со додадена вредност во комерцијални цели, висината на надоместокот пропишана со овој тарифник се
зголемува за 300%.
Член 21
За користење на податоците од Геодетско - катастарскиот информационен систем за кои не е пропишана висина на надоместок со овој тарифник, се наплаќа паушален надоместок во висина од 1500 денари по податок.
Член 22
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геодетско–катастарскиот информационен систем („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 153/09 и 149/12).
Член 23
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 01-13209/1

Управен одбор

11 јули 2014 година

Претседател,

Скопје

Анета Јорданова, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
3642.
Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и
член 45 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10 и 136/11), Комисијата за одлучување
по прекршок составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, постапувајќи во постапка поведена по службена должност против Јавното претпријатие за комунална дејност
ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид, со седиште на ул.
Комплекс „Расадник“ бб Охрид, застапувано од Владо
Павловски, адвокат од Охрид, заради сторен прекршок
од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на
конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) на седницата одржана
на 28.11.2013 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид, со
седиште на ул. Комплекс „Расадник“ бб Охрид, со
ЕМБС 4085922 и единствен даночен број 4020989101655, застапувано од Владо Павловски, адвокат од
Охрид, во периодот од 29.9.2009 година до 6.8.2010 година како единствено претпријатие кое на територијата
на општина Охрид вршело комунална дејност од јавен
интерес – одржување на гробови, гробишта и давање
на погребални услуги ја злоупотребило својата доминантна позиција на наведениот пазар, на начин што со
начинот на кој го реализирал солидарниот погреб ги
ограничувал конкурентските можности на претпријатијата кои вршат продажба на погребална опрема, така
што со не-обештетување односно не-рефундирање на
средствата на корисниците на солидарен погреб при
купување на погребална опрема од други претпријатија
вршел нивно дестимулирање да набавуваат погребална
опрема од други претпријатија со што го ограничил пазарот на продажба на погребална опрема на штета на
потрошувачите, што претставува прекршок од член 47
став (1) точка 2) а во врска со член 14 став (2) точка 2)
од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен
весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и
22/07).
2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителот Јавното претпријатие за комунална
дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид му се изрекува глоба во износ од 120.000,00 денари што претставува 0,11% од вредноста на вкупниот годишен приход
на Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид остварен во 2008 година
како година која и претходи на годината во која е сторен прекршокот.
3. Глобата од точка 2 од ова решение сторителот на
прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од
денот на правосилноста на решението на трансакциска
сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна
сметка: 840ххх07337 - глоби за сторени прекршоци од
областа во надлежност на Комисијата за заштита на
конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – Народна банка на Република Македонија. Неплатената глоба или ненавремено платената
глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.
ПП Бр. 09-1/9
28 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3643.
Врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи
во постапката поведена по службена должност против
Националната Федерација на агенциите за привремени
вработувања на Македонија, застапувана од Раде Ненадиќ, Агенцијата за привремено вработување Партнер,
застапувана од Раде Ненадиќ, Агенцијата за привремено вработување Некст Левел, застапувана од Сашо Зафировски, Агенцијата за привремено вработување Вработување Лизинг, застапувана од Дарко Велков,
Агенцијата за привремено вработување ЕСЛ застапувана од Горан Паздријан, Агенцијата за привремено вработување Тренквалдер застапувана од Димитар Анастасовски, Агенцијата за привремено вработување Танекс-М застапувана од Трајанче Спасовски, Агенцијата
за привремено вработување ДЕКРА вработување ДООЕЛ застапувана од Игор Чакаров, сите од Скопје и
Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар
од Гостивар застапувана од Еро Јовановски заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување
или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услуги на посредување при вработување
на територијата на Република Македонија, Комисијата
за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на
28.6.2011 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека
Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, со седиште на ул.
Прашка бр. 23, Агенцијата за привремено вработување
Партнер, со седиште на кеј Димитар Влахов бб,
Агенцијата за привремено вработување Некст Левел,
со седиште на ул. Водњанска 44, влез 1 спрат 1,
Агенцијата за привремено вработување Вработување
Лизинг, со седиште на ул. Васил Ѓоргов 24/2-5,
Агенцијата за привремено вработување ЕСЛ, со седиште на ул. Доситеј Обрадовиќ 1/8, Агенцијата за привремено вработување Тренквалдер, со седиште на ул. 29
ноември 62/1-1, Агенцијата за привремено вработување ДЕКРА вработување ДООЕЛ, со седиште на ул.
Митрополит Теодосиј Гологанов 42, сите од Скопје и
Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар,
со седиште на ул. Светозар Пепоски 53/11, Гостивар,
склучиле забранет договор и/или договорена практика
чија цел е спречување, ограничување или нарушување
на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услуги на посредување при вработување на територијата на
Република Македонија на начин што на состанок на
Националната Федерација на агенциите за привремени
вработувања на Македонија заеднички препорачале
минимален износ од 7% на надоместокот кој агенциите-членки на Националната Федерација на агенциите
за привремени вработувања на Македонија требало да
го наплатуваат од работодавачот - корисник за обезбедената услуга на посредување при вработување (провизија), со што индиректно ги фиксирале продажните цени на услугите кои ги обезбедуваат агенциите за привремено вработување-членки на Националната федерација на агенциите за привремено вработување на Македонија и на тој начин сториле повреда од член 7 став
(1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Времетраење на повредата од точка 1:
Националната федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, АПВ Партнер, АПВ
Некст Левел, АПВ Вработување Лизинг, АПВ ЕСЛ,
АПВ Тренквалдер, сите од Скопје и АПВ Аксиос Вардар, од Гостивар ја сториле повредата од точка 1) во
периодот од 31.3.2008 година (како датум на одржува-
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ње на состанокот на Националната Федерација на
агенциите за привремени вработувања на Македонија)
до 10.09.2009 година (како датум кога Собранието на
Националната Федерација на агенциите за привремени
вработувања усвоило нов Етички Кодекс на агенциите
за привремени вработувања во Република Македонија
од чиј член 10 е избришана препораката за минимален
износ на провизија, па истата веќе не постои во односите помеѓу членките на Националната Федерација на
агенциите за привремени вработувања на Македонија).
АПВ ДЕКРА вработување ДООЕЛ ја сторило повредата од точка 1) во периодот од 31.3.2008 година (како датум на на одржување на состанокот на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија) до 5.3.2009 година (како датум
кога со Одлука на Федерацијата бр. 0302-10/1 од
5.3.2009 година, АПВ Декра е исклучена од членство
во Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија).
3. СЕ ЗАПИРА постапката поведена по службена
должност против Агенцијата за привремено вработување Танекс-М¸ со седиште на ул. Кузман Јосифовски
Питу, ТЦ. Скопјанка, подземен премин, лок. 2, Скопје
со Заклучокот бр. 08-5 од 11.3.2010 година бидејќи Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека истата не ја сторило повредата од точка 1) од диспозитивот на ова решение.
Уп.бр. 08-5
28 јуни 2011 година
Претседател,
Скопје
Чедомир Краљевски, с.р.
__________
3644.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), a постапувајќи по
планираната финансиска поддршка која се доделува со
Оперативниот план за активните програми и мерки за
вработување за 2013 година на Министерството за труд
и социјална политика, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 23.5.2013 година го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Програмите и мерките содржани во Оперативниот
план за активните програми и мерки за вработување за
2013 година како што се:
1. Програмата за самовработување со која за 2013
година ќе бидат опфатени 930 евидентирани невработени лица во вкупен износ од 194.600.000,00 денари од
буџетот на Министерството за труд и социјална политика кон Агенцијата за вработување (УНДП) и која ќе
се реализира преку обука на заинтересираните невработени лица за осознавање на претприемништвото, изготвување на одржливи бизнис планови, помош при
регистрација на сопствен бизнис и финансиска поддршка за започнување на бизнисот и/или финансиска
поддршка за постојни бизниси на евидентирани невработени лица кои имаат искуство во вршење на дејноста, содржана во Оперативниот план за активните
програми и мерки за вработување за 2013 година претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот
за контрола на државната помош. Ваквата помош која
се планира да се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува
за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14)
од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои
се невработени или ќе станат невработени согласно
член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник на

Република Македонија,, бр. 157/2007) при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се
доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата
за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 157/2007).
2. Програмата – Финансиска поддршка на правни
субјекти (мали и средни претпријатија, занаетчии) за
отворање на нови работни места со која за 2013 година
ќе се опфатат 100 новоотворени работни места со лица
од евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување на РМ, во вкупен износ од 9.200.000,00 денари од Буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување кон УНДП и која ќе се
реализира преку обезбедување на дополнителна поддршка во вид на материјали и/или опрема за отворање
на нови работни места во мали и средни претпријатија
и кај занаетчии, регистрирани најмалку 1 година сметано од денот на објавување на јавниот повик, содржана
во Оперативниот план за активните програми и мерки
за вработување за 2013 година претставува државна
помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на
државната помош. Ваквата помош која се планира да
се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за
контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица
што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
хоризонтална помош при што доделувањето на истата
е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.
3. Програмата – Субвенционирање на вработување
содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, која има за
цел вработување на евидентирани невработени лица
преку следниве мерки:
- субвенционирање на вработувањето на невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 500
невработени
лица од кои 80 лица од ранливите групи1 кои потешко
се вклучуваат на пазарот на трудот, во вкупен износ од
40.920.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и
мерки за вработување
- субвенционирање на вработување на деца без родители, мерка со која ќе бидат опфатени 20 евидентирани невработени лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа,
во вкупен износ од 2.480.000,00 денари од Буџетот на
Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување
- субвенционирање на вработување на инвалидни
лица, мерка со која ќе бидат опфатени 300 инвалидни
евидентирани невработени лица согласно Законот за
вработување на инвалидни лица, во вкупен износ од
192.600.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за Посебен фонд претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за
контрола на државната помош. Ваквата помош која се
планира да се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува
за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14)
од Законот за контрола на државната помош, како по1
Под ранливи групи се сметаат: жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, собирачи на ПЕТ отпадоци, Роми, осудено лице
по отпуштање од казнено поправна установа.
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мош за отворање на нови работни места и за вработување на лица кои имаат потешкотии да најдат вработување или лица со посебни потреби согласно член 21 од
Уредбата за условите и постапката за доделување на
хоризонтална помош при што доделувањето на истата
е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.
4. Пилот програма за субвенционирање на плодоуживатели на државно земјоделско земјиште со која ќе
се опфатат 26 приматели на социјална помош евидентирани како невработени лица, во вкупен износ од
2.246.400,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која ќе се реализира со доделување на државно земјоделско земјиште на плодоуживатели, на лица кои се корисници на социјална помош со
цел поттикнување на нови вработувања на примателите на социјална помош евидентирани како невработени
лица и нивна социјална вклученост не претставува
државна помош во смисла на член 3 став (2) од Законот
за контрола на државната помош.
5. Програмата за подготовка за вработување преку
обуки содржана во Оперативниот план за активните
програми и мерки за вработување за 2013 година, која
има за цел преку обука да се дојде до зголемување на
конкурентноста на пазарот на трудот, усогласување на
понудата и побарувачката на работната сила, како и
зголемување на вработливоста на евидентираните невработени лица и која програма ќе се реализира преку
следниве мерки:
- обука кај познат работодавач, мерка со која ќе бидат опфатени 850 лица (од 25 -49 години), во вкупен
износ од 19.252.500,00 денари, од кои 10.000.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ и
9.252.500,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел на евидентираните
невработени лица да им се обезбеди определено ниво
на знаења и вештини за работодавач кој има утврдено
определени потреби за работни места;
- обука кај познат работодавач со субвенционирање, мерка со која ќе бидат опфатени 170 лица, во
вкупен износ од 9.537.000,00 денари од Буџетот на
Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за
цел на евидентираните невработени лица да им се обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач кој има утврдено определени потреби за работни
места и вработување;
- практиканство како прво работно искуство до вработување, мерка со која ќе бидат опфатени 250 лица, во
вкупен износ од 4.650.000,00 денари од Буџетот на
Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за
цел зголемување на вработливоста кај млади евидентирани невработени лица до 29 годишна возраст за стекнување со одредени практични знаења и вештини со
што превентивно се делува и се овозможува подготвени да се вклучат на пазарот на трудот претставува
државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата помош која се планирана да се доделува за реализација на оваа програма
е дозволена хоризонтална помош која се доделува за
обука во смисла на член 4 став (1) точка 14 од Законот
за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална
помош.
Програмата за подготовка за вработување преку
обуки содржана во Оперативниот план за активните
програми и мерки за вработување за 2013 година, која
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има за цел преку обука да се дојде до зголемување на
конкурентноста на пазарот на трудот, усогласување на
понудата и побарувачката на работната сила, како и
зголемување на вработливоста на евидентираните невработени лица и која програма ќе се реализира преку
следниве мерки:
- обука за задоволување на побаруваните занимања
на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени
250 лица, во вкупен износ од 13.700.000,00 денари од
Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и
која има за цел зголемување на вработливоста на евидентираните невработените лица со стекнување на
вештини од побаруваните занимања, согласно со искажаните потреби за работна сила;
- обука за напредни ИТ вештини, мерка со која ќе
бидат опфатени 50 лица, во вкупен износ од
4.152.900,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел надградба на вештините од областа на информациските технологии на
евидентираните невработени лица, заради зголемување
на нивната вработливост и конкурентност на пазарот
на трудот;
- едукација за започнување на бизнис мерка со која
ќе бидат опфатени 2000 лица, во вкупен износ од 0 денари и која има за цел јакнење на капацитетите на евидентираните невработени лица, преку обука и едукација на невработените лица за започнување на бизнис не
претставува државна помош во смисла на член 5 став
(1) од Законот за контрола на државната помош.
6. Програмата – Анкета за слободни работни места
со која за 2013 година ќе бидат опфатени 26 евидентирани невработени лица со средно и високо образование, во вкупен износ од 161.200,00 денари од Буџетот
на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за
активни програми и мерки за вработување и која има за
цел обезбедување на фреквентивни информации за
потребите од работна сила на пазарот на трудот преку
телефонско анкетирање на работодавачи за нивните
потреби од работна сила преку ,,мини кол – центар”,
содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
7. Програмата – Организирање на јавни работи содржана во Оперативниот план за активните програми и
мерки за вработување за 2013 година, со која ќе бидат
опфатени 4000 ниско квалификувани невработени лица
и повозрасни лица над 55 години во извршување на
јавни работи во општини кои имаат висок процент на
невработени лица во однос на вкупното население, во
период не подолг од 6 месеци, во вкупен износ од
60.800.000,00 денари, од кои 30.400.000,00 денари од
единиците на локална самоуправа и Градот Скопје и
30.400.000,00 денари од Буџетот на Министерството за
труд и социјална политика кон Агенцијата за вработување на РМ и која има за цел работно ангажирање на
невработени лица заради стекнување на одредени
практични знаења и вештини, рамномерен регионален
развој, можност за континуирано работно ангажирање
и можност за вработување, како и намалување на сиромаштијата не претставува државна помош во смисла на
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош.
Уп.бр. 10-128
23 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.
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3645.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Новоматик АГ,
Австрија и I-ЊУ Јунифајд Мобајл Солушнс АГ, Австрија, а поднесено од Новоматик АГ, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и
Адвокатско друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Република Србија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
3.6.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Новоматик АГ, со главно седиште на Виенер Штрасе 158, 2352
Гумполдскирхен, Австрија и I-ЊУ Јунифајд Мобајл
Солушнс АГ, со главно седиште на Ам Ангер 1, А-7210
Маттерсбург, Австрија, по основ на купопродажба на
акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-130
3 јуни 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3646.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Социете Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generale Banka
Srbija AD Beograd) со регистрирано седиште на 50 а/б
Булевар Зоран Џинџиќ, Белград Србија и Бизнисот на
КБЦ Банка АД Белград Србија (Business of KBC Бanka
AD Beograd) со регистрирано седиште на 90 Б Омладинских бригада, Белград Србија, а поднесено од Социете Генерале Банка Србија АД Белград, преку Адвокат Марија Филиповска од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
20.6.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Социете
Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generale
Banka Srbija AD Beograd) со регистрирано седиште на
50 а/б Булевар Зоран Џинџиќ, Белград Србија и Бизнисот на КБЦ Банка АД Белград Србија (Business of KBC
Бanka AD Beograd) со регистрирано седиште на 90 Б
Омладинских бригада, Белград Србија, преку стекнување на целосна директна контрола од страна на Социете
Генерале Банка Србија АД Белград, над значаен дел од
деловниот потфат на КБЦ Банка АД Белград, иако пот-

паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-132
20 јуни 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3647.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Адвент Каи
Луксембург Холдинг С.а.р.л, 32 Руе Пхилиппе II, Л2340, Луксембург од една страна и Зорка Керамика
д.о.о. Шабац, Хајдук Велкова 1, Шабац, Србија и Иммо Керамика д.о.о. Белград, Милутин Миланковиќ 136
А/Б Белград, Србија од друга страна, а поднесено од
Адвент Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л, преку Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Ќелешоска од
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на
седница одржана на ден 4.7.2013 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Адвент
Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л, 32 Руе Пхилиппе II,
Л-2340, Луксембург од една страна и Зорка Керамика
д.о.о. Шабац, Хајдук Велкова 1, Шабац, Србија и Иммо Керамика д.о.о. Белград, Милутин Миланковиќ 136
А/Б Белград, Србија од друга страна по основ на стекнување на удели и средства иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-133
4 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4 август 2014
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3648.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу ЕПАМЕДИА ЕУРОПАИСЦХЕ ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН
ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND
AUSSENMEDIEN GMBH) со седиште и деловна адреса
на ул. Леополд Мосес Гассе 4, 1020, Виена, Австрија и
Трговското друштво за застапување, услуги и трговија
на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА Национална рекламна агенција о.о. дооел увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Железничка бр.36, Скопје, Република Македонија, а поднесено од ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ
ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 4.7.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH) со седиште и деловна адреса на ул. Леополд Мосес Гассе 4, 1020, Виена, Австрија и Трговското друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА
Национална рекламна агенција о.о. дооел увоз-извоз
Скопје, со седиште на ул. Железничка бр.36, Скопје,
Република Македонија, преку купопродажба на 100%
удел од страна на ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ
ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH), во Трговското друштво за застапување,
услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА
Национална рекламна агенција о.о. дооел увоз-извоз
Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на
ефективната конкуренција на пазарот или на негов
суштински дел, особено како резултат на создавање
или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1)
точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-134
4 јули 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3649.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Тетра Лавал
Холдингс Б.В., Кралевство Холандија и ДСС Силкеборг А/С, Данска, а поднесено од Тетра Лавал Холдингс Б.В., преку Правните застапници Леонид Ристев –
адвокат, Ѓорѓи Георгиевски – адвокат, Марија Филиповска – адвокат сите од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден
31.7.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Тетра Лавал Холдингс Б.В. со главно седиште на Херикербергвег 108-А, 1101 ЦМ Амстердам Зуидоост, Кралевство
Холандија и ДСС Силкеборг А/С со главно седиште на
Бергоесевеј 17, ДК-8600 Силкеборг, Данска, по основ
на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има
за последица значително спречување, ограничување
или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат
на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на
Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп.бр. 08-135
31 јули 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3650.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Кнорр-Бремсе
ГМБХ (Knorr-Bremse GMBH)со седиште на Бетовенгассе 43-45, 2340 Модлинг, Австрија и МЗТ-ЕКА ДОО
Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Македонија, а поднесено од полномошник адвокат Дејан
Кнезовиќ од Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 31.7.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу КноррБремсе ГМБХ (Knorr-Bremse GMBH) со седиште на Бетовенгассе 43-45, 2340 Модлинг, Австрија и МЗТ-ЕКА
ДОО Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје,
Македонија, преку стекнување на директна контрола
од страна на Кнорр-Бремсе ГМБХ (Knorr-Bremse
GMBH), во МЗТ-ЕКА ДОО Скопје, односно преку
стекнување на 51% од уделите во МЗТ-ЕКА ДОО
Скопје од страна на Кнорр-Бремсе ГМБХ (KnorrBremse GMBH), иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или
на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на
учесниците и е во согласност со одредбите на Законот
за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
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(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-136
31 јули 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3651.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Земјоделски
комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола,
ул. Борис Кидрич бр.3, 7000 Битола, Република Македонија и Агро индустриска компанија Еуро Ленд АД
Скопје, с. Петровец, 1000 Скопје, Република Македонија, а поднесено од Земјоделски комбинат Пелагонија
Акционерско друштво Битола, преку Адвокатско
друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на
конкуренцијата на седница одржана на ден 31.7.2013
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Земјоделски комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола со главно седиште на ул. Борис Кидрич бр.3, 7000
Битола, Република Македонија и Агро индустриска
компанија Еуро Ленд АД Скопје, со главно седиште на
с. Петровец, 1000 Скопје, Република Македонија по основ на стекнување на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да
има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на
пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната
позиција на учесниците и е во согласност со одредбите
на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на
член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-137
31 јули 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3652.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Агрокор д.д.,
Хрватска и Пословни систем Меркатор д.д., Словенија,
а поднесено од Агрокор д.д., преку полномошници Леонид Ристев – адвокат, Ѓорѓи Георгиевски – адвокат и
Марија Филиповска – адвокат, сите од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана
на ден 12.9.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Агрокор
д.д. со главно седиште на Трг Дражена Петровиќа 3,
Загреб, Хрватска и Пословни систем Меркатор д.д. со
главно седиште на Дунајска цеста 107, Љубљана, Словенија, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување,
ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата
во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата.
Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-138
12 септември 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3653.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација со која Фаваз Абдулазиз Алхокаир & Ко, Саудиска Арабија ќе се стекне со
контрола над франшизите за трговија на мало за следните брендови: “Aldo”, “Monsoon”, “Accessorize”,
“Sergeant Major” and “Costa Coffeе”, во Србија, Босна и
Херцеговина, Македонија и Црна Гора кои се оперирани од Delta Coffee д.о.о. Белград и Delta Fashion д.о.о.
Белград, Србија и/или нивните подружници, а поднесено од Фаваз Абдулазиз Алхокаир & Ко, преку Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и
Адвокатско Друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 18.11.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува дека концентрацијата со која Фаваз
Абдулазиз Алхокаир & Ко со главно седиште на Поштенско сандаче 359, Ријад, Саудиска Арабија стекнува
контрола над франшизите за трговија на мало за следните брендови: “Aldo”, “Monsoon”, “Accessorize”,
“Sergeant Major” and “Costa Coffeе”, во Србија, Босна и
Херцеговина, Македонија и Црна Гора кои се оперирани од Delta Coffee д.о.о. Белград со главно седиште на
Милентие Поповиќ 7В, Белград и Delta Fashion д.о.о.
Белград со главно седиште на Милентие Поповиќ 7В,
Белград, Србија и/или нивните подружници иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел,
особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
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Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96,
7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095,
уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 72231300.
Уп.бр. 08-139
18 ноември 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3654.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по
известувањето за доделување на државна помош бр.
13-4747/2 поднесено од Министерството за економија
на 9.8.2013, Комисијата за заштита на конкуренцијата
на седницата одржана на 12.9.2013 година го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Отпочнување со изработка и воведување на систем за
правилно следење на податоците од туризмот (Туристичка сателитска сметка) во износ од 700.000,00 денари
не претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов
Анализа на туристичките потреби и измена и дополна
на законските и подзаконските акти во туризмот и
угостителството во износ од 400.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Имплементација на Студијата за развој на туризмот во
Шар планинскиот регион во износ од 300.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став
(1) од Законот за контрола на државната помош.
4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов
Проект ,,Потикнување на развојот на алтернативни видови на туризам,, во износ од 500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла
на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на
државната помош и член 4 од Уредбата за условите и
постапката за доделување на помош од мало значење
(de minimis) и истата не претставува државна помош
согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на
државната помош. Доделувањето на помошта од мало
значење (de minimis) треба да се врши во согласност со
Уредбата за условите и постапката за доделување на
помош од мало значење (de minimis) (,,Службен весник
на Република Македонија,, бр. 141/2011).
5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов
Проект за одбележување (сигнализација) на туристичките места во износ од 600.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош.
6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во износ од 300.000,00 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
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7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Развој и вмрежување на информативни центри во Република Македонија во износ од 600.000,00 денари не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 370.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов
Едукација и тренинг обуки за туристички проекти во
износ од 200.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов
Субвенции за разни туристички манифестации и форуми во износ од 1.200.000,00 денари претставува помош
од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став
(1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за
доделување на помош од мало значење (de minimis) и
истата не претставува државна помош согласно член 9
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на помошта од мало значење (de
minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за
условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).
Средствата за 2012 година кои Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги доделува на определени туроператори и туристички агенции врз основа на
Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 21/2010, 02/2011, 14/2012,
53/2012) и за кое Комисијата за заштита на конкуренцијата веќе има донесено решение бр. 10-36 од
14.2.2011 година, претставуваат државна помош во
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош, чие доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка б) од истиот Закон.
Уп.бр. 10-140
12 септември 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3655.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по
известувањето за доделување на државна помош бр. 13
- 4747/2 поднесено од Министерствтото за економија
на 9.8.2013, Комисијата за заштита на конкуренцијата
на седницата одржана на 12.9.2013 година го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов
Обезбедување на туристички податоци за 2012 година
и проекција за идни показатели (Туристичка сателитска сметка), со помош на Светската Туристичка Организација во износ од 200.000,00 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Измени и дополнувања на законската регулатива за секто-
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рот туризам и угостителство во износ од 150.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов
Функционирање на центар за обука со едукација и тренинзи во туризмот и угостителството за платформата
,,доживотно учење,, во износ од 900.000,00 денари не
претставува државна помош согласно член 5 став (1)
од Законот за контрола на државната помош.
4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов
Проект за одбележување (сигнализација) на туристичките места во износ од 400.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош.
5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Печатење на промотивни материјали во областа на туризмот во износ од 200.000,00 денари не претставува
државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.
6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 2.054.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов
Субвенции за разни туристички манифестации и форуми и субвенционирање на Националните ресторани –
меани во износ од 800.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4
став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната
помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката
за доделување на помош од мало значење (de minimis)
и истата не претставува државна помош согласно член
9 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
Доделувањето на помошта од мало значење (de
minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за
условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/2011).
Средствата за 2013 година кои Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги доделува на определени туроператори и туристички агенции врз основа на
Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2010, 02/2011, 14/2012,
53/2012), а за кое Комисијата за заштита на конкуренцијата има донесено решение бр. 10-36 од 14.2.2011
година, претставуваат државна помош во смисла на
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош, чие доделување е дозволено согласно член 8
став (2) точка б) од истиот Закон.
Уп.бр. 10-141
12 септември 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3656.
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по
известувањето за концентрација помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес ГМБХ со седиште на Виенер Штрасе
158, 2352 Гумполдскирхен, Австрија и Друштво за
угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДОО, со
седиште на граничен премин Богородица, Гевгелија,
Република Македонија, а поднесено од Аустриан Гаминг Индустриес ГМБХ, преку Адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско Друштво Кнезовиќ и соработници,
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница
одржана на ден 18.11.2013 година, го донесе следното
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РЕШЕНИЕ
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Аустриан Гаминг Индустриес ГМБХ со седиште на Виенер
Штрасе 158, 2352 Гумполдскирхен, Австрија и Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН
ДОО, со седиште на граничен премин Богородица, Гевгелија, Република Македонија, преку купопродажба на
100% удел од Аустриан Гаминг Индустриес ГМБХ во
Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДОО, иако потпаѓа под одредбите од Законот за
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за
заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став
(1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2. Се задолжува подносителот на известувањето за
концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен
број 28-а од Законот за административни такси
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93,
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка
на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и
програма 72231300.
Уп.бр. 08-142
18 ноември 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3657.
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето
за планирано доделување на помош и известувањето за
дополнителни информации за формата за известување
за регионална помош на Маркарт Македонија ДООЕЛ
Скопје бр.10-147 од 29.11.2013 година поднесено од
Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен
за привлекување странски инвестиции Веле Самак, на
седницата одржана на 5.12.2013 година, го донесе
следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на
помош и известувањето за дополнителни информации
за формата за известување за регионална помош бр.10147 од 29.11.2013 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на
Министерот без ресор задолжен за привлекување
странски инвестиции М-р Веле Самак, за доделување
на планирана регионална помош на Маркарт Македонија ДООЕЛ Скопје , со седиште на ул. Филип Втори
Македонски бр. 3 Соравија Центар 7ми кат, Скопје, Република Македонија, како корисник на државната помош, наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за изградба или лизинг на згради,
погони и објекти за производство на електронски прекинувачи и апликации и други производи за други видови индустрија во индустриската Зона „Караслари“,
Велес, утврди дека:
1. мерката - ослободување од персонален данок на
доход по однос на плати за вработените;
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2. мерката - ослободување од корпоративен данок
на добивка;
3. мерката - создавање нови работни места поврзани со инвестицијата во висина од XXX ЕУР (XXX) во
денарска противвредност за секое создадено еквивалентно полновремено работно место, со тоа што максималниот број на вработени за кои што може да се добие таква помош е XXX еквивалентни полно-времени
работни места;
4. мерката - исплаќање на трошоците поврзани со
обезбедување на градежно земјиште и инфраструктурни приклучоци на земјиштето во Зоната, во вид на
електрична енергија, вода и комуналии и надоместоци
кон општината за инфраструктурни приклучоци во Зоната во висина од XXX ЕУР (XXX) во денарска противвредност претставуваат државна помош во смисла
на член 5 од Законот за контрола на државната помош.
Ваквите мерки наменети за реализација на инвестицискиот проект претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и
точка 11 од Законот за контрола на државната помош,
при што доделувањето на истата е дозволено.
5. мерката - рефундирање на реално настанати оправдани трошоци со цел обука, , претставува државна
помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на
државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект претставува хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член
4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контрола на
државната помош, при што доделувањето на истата е
дозволено.
Уп.бр. 10-147
5 декември 2013 година
Претседател,
Скопје
Благој Чурлинов, с.р.
__________
3658.
Врз основа на член 10 и 15 од Законот за контрола
на државната помош (“Службен весник на Република
Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош
согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година поднесено од Министерството за
животна средина и просторно планирање бр. 10-282/1
од 10.12.2013 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 20.12.2013 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување на
помош бр. 10-282/1 од 10.12.2013 година, поднесено од
страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, како давател на државна помош, наменета за заштита на животната средина, утврди дека:
1. Mерката содржана во Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Изработка на техничка документација
и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во
износ од 31.000.000,00 денари не претставува државна
помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.
2. Mерката содржана во Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Реализирање на проекти и активности
за заштита на природата и биолошката разновидност
во износ од 5.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за
контрола на државната помош.

3. Mерката содржана во Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Реализирање на проекти и активности
за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 8.000.000,00
денари не претставува државна помош во смисла на
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната
помош .
4. Mерката содржана во Член 4 точка 4 од од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014
година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други
слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 8.000.000,00
денари претставува државна помош во смисла на член
5 став (1) од Законот за контрола на државната помош,
која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став
(1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став
(1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за животна средина и
просторно планирање, при што доделувањето на истата
е дозволено како помош за заштита на животна средина согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 15 и 17 од Уредбата
за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (Службен весник на РМ бр. 157/07), само во
случаевите кога станува збор за финансирање на студии, програми, проекти и други слични активности за
користење на обновливи извори на енергија.
5. Mерката содржана во Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Поддршка на проекти и активности на
невладините организации формирани заради заштита
на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари,
не претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
6. Mерката содржана во Член 4 точка 6 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Кофинансирање на Проект за јакнење
на институционални капацитети на ЕЛС преку изработка на општинските стратегии за животна средина и
климатските промени во износ од 6.000.000,00 денари,
не претставува државна помош во смисла на член 5
став (1) од Законот за контрола на државната помош.
7. Mерката содржана во Член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Кофинансирање на тековни проекти
од областа на животна средина во износ од
23.000.000,00 денари, не претставува државна помош
во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на
државната помош.
8. Mерката содржана во Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Реализација на проекти и активности
одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2013
год во износ од 30.000.000,00 денари, е оценета со Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.
10-124 од 26.12.2012 година.
9. Mерката содржана во Член 4 точка 9 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата во износ од 3.800.000,00 денари, не претставува
државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот
за контрола на државната помош.
Уп.бр. 10-282/4
20 декември 2013 година
Скопје
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3659.
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 6 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/10 и 136/11), постапувајќи по барање за
поведување на постапка поднесено од страна на Фокуснет ДОО Штип застапувано од Зоран Гичев, адвокат од Штип против Македонски Телеком А.Д. Скопје
заради утврдување на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот, на седницата одржана на ден
5.12.2012 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. Барањето за поведување на постапка бр.17-35/1
од 12.3.2003 година поднесено до Монополската Управа на Република Македонија од страна на Фокуснет
ДОО Штип против Македонски Телеком А.Д. Скопје
заради постоење на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот од член 25 став (8) точка 1) од Законот
против ограничувањата на конкуренцијата (“Службен
Весник на Република Македонија” бр.80/99, 29/02 и
37/04), се уважува.

2. Се утврдува дека Македонски Телеком А.Д.
Скопје поседува доминантна позиција на пазарот како
единствен јавен телекомуникациски оператор во Република Македонија и истиот во периодот од 1.9.2001
година до 18.12.2002 година, на подрачјето на градовите Велес, Куманово, Кочани и Прилеп, ги загрозил конкурентските можности на Фокуснет ДОО Штип на начин што го попречувал Фокуснет ДОО Штип во давањето на јавната телекомуникациска услуга – пренос на
податоци преку јавна телекомуникациска мрежа на начин што е релевантен за конкуренцијата на пазарот на
давање на јавната телекомуникациска услуга – пренос
на податоци и покрај тоа што не постоеле сериозни
причини што би го оправдале таквото однесување, што
претставува злоупотреба од член 25 став (8) точка 1) од
Законот против ограничувањата на конкуренцијата.
Бр. 08-358/2
5 декември 2012 година
Скопје
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