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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2758.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 јуни 2014 година.

  
   Бр. 07 – 2478/1                              Претседател
25 јуни 2014 година               на Република Македонија,                      

  Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување (“Служ-
бен весник на Република Македонија" број 170/13), во 
членот 17 датата: “1 јуни 2014 година” се заменуваат 
со датата: “1 јануари 2015 година”. 

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” numër 170/13), në nenin 17 data: “1 qershor 
2014” zëvendësohet me datën: “1 janar 2015”. 

Стр.
2774. Одлука за доделување на државна-

та награда "Мајка Тереза" во 2014 
година, за особено значајни оствару-
вања од интерес на државата во об-
ласта на хуманоста и човечката со-
лидарност и за поттикнување, унап-
редување на меѓусебното разбира-
ње и развој на соработката како ме-
ѓу народите, така и меѓу припадни-
ците на различните заедници, култу-
ри и вери ............................................... 12
Огласен дел....................................... 1-84

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
___________

2759.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
придонеси од задолжително социјално осигурување,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 јуни 2014 година.

  
   Бр. 07 – 2479/1                                Претседател
25 јуни 2014 година              на Република Македонија,                      

  Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за изменување на Законот за придонеси 

од задолжително социјално осигурување ( “Службен 
весник на Република Македонија“  број 170/13), во чле-
нот 3 датата: “1 јуни 2014 година” се заменува со да-
тата: “1 јануари 2015 година”. 

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE 

NGA SIGURIMI I DETYRUESHËM SOCIAL

Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga 

sigurimi i detyrueshëm social ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 170/13), në nenin 3 
data: "1 qershor 2014"  zëvendësohet me datën: "1 janar 
2015". 

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
___________

2760.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 25 јуни 2014 година.

  
   Бр. 07 – 2480/1                                Претседател
25 јуни 2014 година              на Република Македонија,                      

  Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за здравственото осигурување ( ''Службен весник 
на Република Македонија“ број 187/13), во членот 5 да-
тата: “1 јуни 2014 година” се заменуваат со датата: “1 
јануари 2015 година”.

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
___________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM 

SHËNDETËSOR

Neni 1
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” numër 187/13), në nenin 5 data: “1 qershor 
2014” zëvendësohet me datën: “1 janar 2015”. 

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2761.
Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлу-

ката за организација и делокруг на работа на Кабине-
тот на Претседателот на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 
9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам

О Д Л У К А
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИ-
ЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I
Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат 

претседателот и членовите на Комисијата за помилува-
ње на Претседателот на Република Македонија. 

II
Комисијата за помилување на Претседателот на Ре-

публика Македонија се состои од претседател и 8 
(осум) членови.

III
За претседател на Комисијата за помилување на 

Претседателот на Република Македонија се именува:
-  ВАСИЛКА ЈУРУКОСКА.
За членови на Комисијата се именуваат:
- проф.д-р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ,
- МАРКО ЗВРЛЕВСКИ,
- БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ,
- БЕКИР ИСЕНИ,
- проф.д-р МЕТОДИЈА КАНЕВЧЕВ,
- ЉУПКА АРСЕНИЕВСКА,
- СТОЈАНЧЕ РИБАРЕВ и
- проф.д-р НУМАН АРУЧ.

IV
Со донесувањето на оваа одлука престануваат да ва-

жат одлуките бр.07-279 од 26.06.2009 година и бр.07-
228/1 од 2.02.2012 година. 

V
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

             
Бр. 07-302/1                         Претседател

26 јуни 2014 година         на Република Македонија,                      
      Скопје                                 д-р Ѓорге Иванов, с.р.

___________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2762.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2014 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни на-

мени од значење за Република Македонија се утврдува-
ат работите за изработка на ажурирани геодетски под-
логи за планскиот опфат за генерален урбанистички 
план за град Демир Хисар.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 42-4155/1 Заменик на претседателот 
23 јуни 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2763.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 29 
од Законот за управување со кризи („Службен весник 
на Република Македонија" 6р. 29/05, 36/11 и 41/14), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 23.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА ЗА 

УПРАВУВАЊЕ CO КРИЗИ „ЕПИЦЕНТАР 2014"

1. Симулациската вежба за управување со кризи 
„Епицентар 2014" (во натамошниот текст: симулациска 
вежба) ќе се одржи од 24 до 27 јуни 2014 година во 
Скопје, организирана и спроведена од Центарот за уп-
равување со кризи на Република Македонија со цел 
проверка на оперативни процедури за комуникација, ко-
ординација и соработка помеѓу субјектите од Системот 
за управување со кризи во прогласена кризна состојба, 
со посебен акцент на координацијата и соработката на 
национално ниво.

2. На вежбата од точка 1 на оваа одлука во активнос-
тите кои ќе се спроведат во Република Македонија ќе 
учествуваат претставници од Центарот за управување 
со кризи, Министерството за внатрешни работи, Ми-
нистерството за одбрана, Министерството за надвореш-
ни работи, Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање, Министерството за тран-
спорт и врски, Министерството за здравство, Министер-
ството за култура, Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за економија, Министер-
ството за образование и наука, Министерството за фи-
нансии, Министерството за локална самоуправа, Дирек-
цијата за заштита и спасување, Дирекцијата за радија-
циона сигурност, Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство, Министерство за финансии - Царинска управа, 
Институтот за земјотресно инжинерство и инжинерска 
сеизмологија и Сеизмолошката опсерваторија при при-
родно-математичкиот факултет на Универзитетот „ Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје.

3. Финансиските трошоци за подготовката, органи-
зирањето и реализацијата на симулациската вежба се 
обезбедуваат од Центарот за управување со кризи, а на-
доместоците за патни и дневни трошоци се обезбедува-
ат од субјектите од точка 2 на оваа одлука.

4. Центарот за управување со кризи ќе ги изврши 
подготовките, организацијата и реализацијата на симу-
лациската вежба.

5. По завршување на симулациската вежба Цента-
рот за управување со кризи поднесува извештај до Вла-
дата на Република Македонија.

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

Бр. 42-4213/1 Заменик на претседателот 
23 јуни 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2764.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 седни-
цата одржана на 23.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ 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 су-

первизија на имплементацијата на системот за итни по-
вици Е-112 во Република Македонија број 51-3603/3 од 
29 јуни 2010 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 90/10), во членот 3, точката 2 се мену-
ва и гласи:

„2.Прим.Др.Киро Салвани, Министерство за здрав-
ство“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

     Бр. 42-4214/1                  Заменик на претседателот
23 јуни 2014 година             на Владата на Република
         Скопје                                     Македонија,

                                    м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2765.
Врз основа на член 38 став 1 алинeja 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 
23.6.2014 година донесе
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О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ТЕРМОМИ-
НЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТРНО-
ВЕЦ“ ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ ПО ЈА-
ВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-
лување на концесија за експлоатација на минерална су-
ровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрно-
вец“ Општина Старо Нагоричане, објавена со Јавниот 
повик за доделување на концесии за експлоатација на 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.157/2013).

2. Постапката за доделување на концесии за експло-
атација на минерални суровини од точка 1 на оваа одлу-
ка се поништува со оглед дека за објавениот локалитет 
нема доставено ниту една прифатлива понуда. 

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

Бр. 42-4245/1 Заменик на претседателот 
23 јуни 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

____________
2766.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и член 
35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 23.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJA ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛ-
НА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ЛИКУКИ ХОМЕ ДОО-
ЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

“С. КРЕМЕНИЦА“ ОПШТИНА БИТОЛА

1. Со оваа одлука се доделува концесиja за експлоа-
тација на минералната суровина-минерална вода на ло-
калитетот „с.Кременица“ Општина Битола на Друштво-
то за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола, согласно Одлуката за започ-
нување на постапка за доделување на концесии за ек-
сплоатација на минерални суровини бр. 41-6219/2 од 
10.09.2013 година (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 130/2013).

2. Друштвото за производство, услуги и трговија 
ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола достави 
понуда со број 00000030 на 17.12.2013 година.

3. Друштвото за производство, услуги и трговија 
ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола е единсте-
вен понудувач на Јавниот повик за локалитетот “с.Кре-
меница“ општина Битола и ги исполни условите сод-
ржани во Јавниот повик и Тендерската документација 
и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија 
ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола се доделу-
ва концесија за експлоатација на минералната суро-
вина–минерална вода на локалитетот “с.Кременица“ оп-
штина Битола, со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
како е дадено во табелата, и тоа:

Точка Координата Y Координата X
1 7 539 000 4 531 500
2 7 539 400 4 531 500
3 7 539 400 4 531000
4 7 539 000 4 531 000

5. Површината на просторот на концесијата за ек-
сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 
0,200000  km2.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоа-
тација, Друштвото за производство, услуги и трговија 
ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локали-
тетот с. Кременица општина Битола во износ од 
3.610.000,00 денари е должно да го плати во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

10. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  во рок 
од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во од-
нос на утврдувањето на способноста на пријавите за 
учество или евалуацијата на понудите и одлуката. 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 42-4245/2 Заменик на претседателот 
23 јуни 2014 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2767.

Врз основа на член 14 став (25) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ 
број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), министерот за финансии донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоместокот што им се исплаќа на стручните лица за дадено струч-

но мислење. 

Член 2
Надоместокот за даденото стручно мислење изнесува:
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Член 3
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник  на Република 
Македонија“.  

Бр. 02-21279/1
24 јуни 2014 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2768.
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14 и 44/14 ), министерот за труд и со-
цијална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА  ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И 

МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-
менување и дополнување на Статутот на ЈУ Дом за до-
енчиња и мали деца Битола бр.01-301/1,  донесена од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата од-
ржана на  22.5.2014  година.

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

Бр. 10-4243/2
24 јуни 2014 година Министер,

Скопје Диме Спасов, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
2769.

Врз основа на член  27 став (2) од Законот за фил-
мската дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 82/13, 18/14 и 44/14), министерот за култура 
донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА 
ОЦЕНА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН 

ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми и мерила за оцена на критериумите за финан-
сирање на филмски проекти од национален интерес во 
филмската дејност.

  
I. Поблиски критериуми и мерила за оцена 

на критериумите

Поблиски критериуми за утврдување на оргинал-
носта, автентичноста и квалитетот на содржината на

сценариото

Член 2
За да се утврди оргиналноста, автентичноста и ква-

литетот на содржината на сценариото на филмскиот 
проект, потребно е сценариото да исполнува најмалку  
три од следниве критериуми: 

- да се темели на иновативна и уникатна идеjа,

- да е оригинален авторски израз и да не произлегу-
ва од друго објавено литературно дело,

- да има високи уметнички вредности, 
- да има комерцијален потенцијал,
- да се темели на културна и уметничка тематика,
- да се реализира на локации од Република Македо-

нија со кои се промовираат историските и културните 
вредности на Република Македонија,

- да е во функција на одбележување на личност или 
настан од историјата Република Македонија, 

- да ја изразува мултикултурната и културната раз-
ноликост на Република Македонија, 

- да е поврзано со начинот на животот на младата ге-
нерација и нивните афинитети,

- да обработува актуелни теми од секојдневниот жи-
вот на граѓаните на Република Македонија,

- да обработува научни теми или феномени на при-
родата,

- да е наменето и соодветно за децата и младите,
- да се темели на традиционални бајки или легенди,
- да се темели на измислена приказна за вистински 

личности од современата/светската историја или измис-
лени личности поврзани со вистински настани од исто-
рија,

- да содржи универзална и хуманистичка порака и
- да ги поттикнува соживотот и хуманоста на заед-

ниците.

Мерила за оцена на оригиналноста, автентичноста 
и квалитетот на содржината на сценариото

Член 3
(1) Оригиналноста, автентичноста и квалитетот на 

содржината на сценариото на филмските проекти се ут-
врдува преку следниве мерила:

- за долгометражен игран филм (структура, карак-
тери, пишувачки квалитети, приказна, дијалог, формат 
на сценариото), максималниот број на бодови е 150, а 
за да може да се квалификува потребно е да се остварат 
минимум 76 бодови;

- за краткометражен игран филм (структура, карак-
тери, пишувачки квалитети, приказна, дијалог, формат 
на сценариото), максималниот број на бодови е 100, а 
за да може да се квалификува потребно е да се остварат 
минимум 51 бод;

- за документарен филм (структура, карактери, пи-
шувачки квалитет, приказна и видео презентација - ти-
зер за филмот) максималниот број на бодови е 150, а за 
да може да се квалификува потребно е да се остварат 
минимум 76 бодови;

- за анимиран филм (структура, карактери, пишувач-
ки квалитети, приказна, дијалог, формат на сценари-
ото, визуелен концепт и главни ликови), максималниот 
број на бодови е 150, а за да може да се квалификува 
потребно е да се остварат минимум 76 бодови.

(2) Ако филмскиот проект не го оствари потребни-
от минимален број на бодови од  став (1) на овој член, 
филмскиот проект се исклучува од натамошна оцена.

Поблиски критериуми за утврдување на 
успешноста на филмскиот продуцент

Член 4
Успешноста на филмскиот продуцент на долгомет-

ражен или краткометражен игран филм, на документа-
рен филм и на анимиран филм, се утврдува преку ус-
пешноста на неговиот последен продуциран филм и на 
сите негови претходно продуцирани  филмови. 
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Мерила за оцена на успешноста на филмскиот 
продуцент

Член 5
(1) Успешноста на филмскиот продуцент со негови-

от последен продуциран долгометражен или краткомет-
ражен игран, документарен и анимиран филм се утврду-
ва преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од А категорија – максимален 
број на бодови  - 15,

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од Б категорија – максимален 
број на бодови  - 10,

- учество на други меѓународни филмски фестивали 
– максимален број на бодови - 10,

- број на гледачи во киносалите во Република Маке-
донија – максимален број на бодови  - 10,

- број на земји во кои филмот е дистрибуиран, про-
даден, односно прикажан во киносалите  – максимален 
број на бодови  - 10,

- добиени награди на филмски фестивали од А кате-
горија – максимален број на бодови  - 20, 

- добиени награди на филмски фестивали од Б кате-
горија – максимален број на бодови  - 15,

- добиени награди на други меѓународни филмски  
фестивали – максимален број на бодови  - 10.

(2) Пресметката на бодовите од став (1) на овој 
член се врши според следнава формула:

(3) Успешноста на филмскиот продуцент со сите не-
гови претходно продуцирани долгометражни или крат-
кометражни играни филмови, документарни и анимира-
ни филмови се утврдува преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од А категорија – максимален 
број на бодови  - 10,

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од Б категорија – максимален 
број на бодови  - 5,

- учество на други меѓународни филмски фестивали 
– максимален број на бодови  - 5,

- добиени награди на филмски фестивали од А кате-
горија – максимален број на бодови  - 15, 

- добиени награди на филмски фестивали од Б кате-
горија – максимален број на бодови  - 10,

- добиени награди на други меѓународни филмски 
фестивали – максимален број на бодови  - 5.

(4) Пресметката на бодовите од став (3) на овој 
член се врши според следнава формула:

(5) Максималниот број на бодови од ставовите (1) и  
(3) на овој член е 150 бодови.

Поблиски критериуми за утврдување 
на успешноста на режисерот

Член 6
Успешноста на режисерот на долгометражен или 

краткометражен игран филм, на документарен филм и 
на анимиран филм, се утврдува преку успешноста на 
неговиот последен режиран филм и на сите негови 
претходно режирани  филмови.

Мерила за оцена на успешноста на режисерот

Член 7
(1) Успешноста на режисерот со неговиот последен 

режиран долгометражен или краткометражен игран 
филм, документарен филм и анимиран филм се утврду-
ва преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од А категорија – максимален 
број на бодови  -20,

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од Б категорија – максимален 
број на бодови  - 10,

- учество на други меѓународни филмски фестивали 
– максимален број на бодови  - 10,

- број на гледачи во киносалите во Република Маке-
донија – максимален број на бодови  - 15,

-добиени награди на филмски фестивали од А кате-
горија – максимален број на бодови  - 20, 

- добиени награди на филмски фестивали од Б кате-
горија – максимален број на бодови  - 15,

- добиени награди на други меѓународни филмски 
фестивали – максимален број на бодови  - 10.

(2) Пресметката на бодовите од став (1) на овој 
член се врши според следнава формула:

(3) Успешноста на режисерот со сите негови прет-
ходно режирани долгометражни или краткометражни 
играни филм, документарни и анимирани филмови се 
утврдува преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски фестивали од А категорија – максимален 
број на бодови  - 10,

- учество во официјална конкуренција на меѓународ-
ни филмски  фестивали од Б категорија – максимален 
број на бодови  -5 ,

- учество на други меѓународни филмски фестивали 
– максимален број на бодови  5,

- добиени награди на филмски фестивали од А кате-
горија – максимален број на бодови  - 15, 

- добиени награди на филмски фестивали од Б кате-
горија – максимален број на бодови  - 10,

- добиени награди на други меѓународни филмски 
фестивали – максимален број на бодови  - 5.

(4) Пресметката на бодовите од став (3) на овој 
член се врши според следнава формула:
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(5) Максималниот број на бодови од ставовите (1) и  
(3) на овој член е 150 бодови.

Мерила за утврдување на успешност на филмски про-
дуцент, односно режисер на дебитантски долгометра-
жен или краткометражен игран филм,  документарен 

и анимиран филм

Член 8
(1) По исклучок од членовите  5  и 7 од овој правил-

ник, успешноста на филмскиот продуцент, односно ре-
жисерот на дебитантски долгометражен или краткомет-
ражен игран филм,  документарен и анимиран филм се 
утврдува преку следниве мерила:

- освоена награда на меѓународен филмски фести-
вал од А категорија за кратокометражен документарен 
или анимиран филм – максимален број на бодови  - 20,

- освоена награда на меѓународен филмски фести-
вал од Б категорија за кратокометражен документарен 
или анимиран филм – максимален број на бодови  - 15,

- освоена награда на други меѓународни филмски 
фестивали за краткометражен документарен или аними-
ран филм фестивали - максимален број на бодови  - 10,

-  учество на меѓународен филмски фестивал од А 
категорија за кратокометражен документарен или ани-
миран филм – максимален број на бодови  - 15,

-  учество на меѓународен филмски фестивал од Б 
категорија за кратокометражен документарен или ани-
миран филм – максимален број на бодови  - 10,

- учество на меѓународни и домашни филмски фес-
тивали - максимален број на бодови  - 10.

 (2) Пресметката на бодовите од став (1) на овој 
член се врши според следнава формула:

(3) Максималниот број на бодови од став (1) на овој 
член е 80 бода.

Мерила за утврдување на изводливоста на фил-
мскиот проект во однос на буџетот, сложеноста, 

планот и термините за снимање

Член 9
(1) Изводливоста на филмскиот проект во однос на 

буџетот, сложеноста, планот и термините за снимање, 
се утврдува преку следниве мерила:

- финансиски план (детален приказ на  планирани 
средства за реализација на филмскиот проект  со точно 
дефинирани ставки и износи на средства од Буџетот на 
Република Македонија и од други извори на финансира-
ње - максимален број на бодови – 25;

- оперативен план (разработка на филмскиот проект  
согласно на сценариото со детален приказ на планот на 
снимање, времетраење на снимањето, локациите и сл.)  
- максимален број на бодови - 25;

- вкупен буџет на филмскиот проект  согласно на 
финансискиот и оперативниот план  за филмскиот про-
ект - максимален број на бодови - 30;

- потврда за обезбеден дистрибутер на филмот  - 
максимален број на бодови  -  5, 

- план за дистрибуција на филмот - максимален 
број на бодови  - 5,

- план за маркетинг на филмот - максимален број на 
бодови  - 10.

(2) Максималниот број на бодови од ставот (1) на 
овој член е 100 бодови.

II. Поблиски критериуми и мерила за оцена 
на копродукциски филм

Член 10
(1) Оцената на филмските проекти за производство 

на копродукциски филм, во кој учеството на Република 
Македонија во вкупните трошоци за производство не 
може да биде помалку од 20% во билатерална копро-
дукција, односно не помалку од 10% во мултилатерал-
на продукција, се врши по следните критериуми и ме-
рила:

- обезбедени средства од јавни извори од матичната 
држава во однос на вкупниот буџет на проектот -  мак-
симален број на бодови  - 30,

- вкупно обезбедени средства во однос на вкупниот 
буџет на проектот -  максимален број на бодови  - 10,

- учество на државјани од Република Македонија во 
креативниот дел во филмската екипа (режисер, сцена-
рист, директор на фотографија, композитор, сценог-
раф, костимограф, автор на маска, монтажер, главни 
улоги најмногу до две позиции, главен цртач/анима-
тор)  - максимален број на бодови  - 40, 

- продукција на филмскиот проект во Република Ма-
кедонија - максимален број на бодови  - 20.

(2) Максималниот број на бодови од став (1) на овој 
член е 100 бодови.

III.Бодување

Член 11
(1) Вкупниот број на добиени бодови за долгометра-

жен или краткометражен игран филм, за документарен 
и за анимиран филм претставува збир на бодови од чле-
новите 3, 5, 7 и 9 од овој правилник.

(2) Вкупниот број на добиени бодови за дебитан-
тски долгометражен или краткометражен игран филм, 
документарен филм и анимиран филм претставува збир 
на бодови од членовите 3, 8 и 9 од овој правилник.

(3) Вкупниот број на добиени бодови за копродук-
циски филм претставува збир на бодови од членовите 3 
и 12 од овој правилник.

(4) Изборот на филмските проекти од национален 
интерес во филмската дејност се врши по принципот на 
предност на филмскиот проект кој остварил повеќе бо-
дови изразен како збир од освоените бодови.
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Член 12
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за критериумите за 
финансирање на проектите од филмската продукција и 
елементите што треба да бидат содржани во проектите 
од филмска продукција што се од национален интерес 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
125/07).

Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.54-6393/1
24 јуни 2014 година Министер за култура,

Скопје  д-р Елизабета Канческа - Милевска, с.р.
_________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2770.
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народна-

та банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), 
член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 10 
од Одлуката за начинот и условите за поднесување из-
вештаи за склучени кредитни работи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), 
гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЗА КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Упатството за начинот и условите за поединеч-
но известување за кредити одобрени на нерезиденти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
162/10 и 186/13), точката 6 се менува и гласи:

„Секој образец се заверува со потпис на резиден-
тот-доверител и/или известувачот, со што тој гаранти-
ра за точноста на податоците доставени до Народната 
банка.“.

2. Во точка 7, во делот „Договор за кредит“, речени-
цата: „Во полето 5 „Валута“ се пишува шифрата и нази-
вот на валутата од Прилог-шифрарникот којшто е сос-
тавен дел на Упатството - 7. Валути“, се заменува со ре-
ченицата: „Во полето 5 „Валута“ се пишуваат шифрата 
и називот на валутата од шифрарникот на валути кој-
што е составен дел на Упатството за начинот на врше-
ње на платниот промет со странство.“

3. Во точките 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 и 21, 
зборовите „и печат“ се бришат.

4. Во Прилог-шифрарниците, шифрарникот „7. Ва-
лути“ се брише.

5. Во Прилог-обрасците, зборовите: „М.П.“ се бри-
шат.

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 21357
25 јуни 2014 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.
__________

2771.
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народна-

та банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), 
член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 
103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 10 
од Одлуката за начинот и условите за поднесување из-
вештаи за склучени кредитни работи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), 
гувернерот на Народната банка на Република Македо-
нија донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУ-
ВАЊЕ ЗА КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ   

                                   
1. Во Упатството за начинот и условите за поединеч-

но известување за кредити земени од нерезиденти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
162/10 и 186/13), точката 6 се менува и гласи:

 „Секој образец се заверува со потпис на резиден-
тот-должник и/или известувачот, со што тој гарантира 
за точноста на податоците доставени до Народната 
банка.“.

2. Во точка 7, во делот „Договор за кредит“, речени-
цата: „Во полето 6 „Валута“ се пишуваат шифрата и на-
зивот на валутата од Прилог-шифрарникот кој е соста-
вен дел на Упатството - 7. Валути“, се заменува со рече-
ницата: „Во полето 6 „Валута“ се пишуваат шифрата и 
називот на валутата од шифрарникот на валути којшто 
е составен дел на Упатството за начинот на вршење на 
платниот промет со странство.“.

3. Во точките 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 и 21, 
зборовите: „и печат“ се бришат.

4. Во Прилог-шифрарниците, шифрарникот „7. Ва-
лути“ се брише.

5. Во Прилог-обрасците, зборовите: „М.П.“ се бри-
шат.

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 21358
25 јуни 2014 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.
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2772.
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна-

та банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), 
а во врска со точките 8 и 10 од Одлуката за начинот и 
условите за поднесување извештаи за склучени кредит-
ни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), гувернерот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ЗА ЗБИРНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУ-
ЧЕНИТЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ НА РЕЗИДЕНТИ 

СО НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Упатството за начинот и условите за збирно 
извeстување за склучените кредитни работи на резиден-
ти со нерезиденти („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 162/10), во точка 9.Б.2, зборовите: „печат 
и“ се бришат.

2. Во Прилог-обрасците, зборовите: „и печат“, како 
и зборовите: „М.П.“ се бришат.

3. Ова упатство влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 21359
25 јуни 2014 година Гувернер,

Скопје Димитар Богов, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2773.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика (“Службен весник на РМ” 
бр.16/2011,  136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), 
член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за про-
дажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 
13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за 
Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
за месец јуни 2014 година, на седницата одржана на 25 
јуни 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА

МЕСЕЦ ЈУНИ 2014 ГОДИНА

Член 1
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергет-
ските дејности дистрибуција на природен гас, управува-
ње со системот за дистрибуција на природен гас и снаб-
дување со природен гас на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, продажната цена на природниот гас за месец јуни 
2014 година, се утврдува да изнесува 28,1542 ден/nm3.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 
јуни 2014 година, во износ од 23,5083 ден/nm3 и цена 
за услугата снабдување на тарифните потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Од-
луката за определување продажна цена на природен гас 
за месец јуни 2014 година  (“Службен весник на РМ” 
бр. 95/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас за месец јуни 2014 година 
(“Службен весник на РМ” бр. 95/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за одобрување на тари-
фа за вршење на дејноста дистрибуција на природен 
гас и снабдување со природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13). 

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е 
пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.

Член 3
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.                              

   УП1 Бр. 08-108/14
25 јуни 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

2774.
Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 и 18 од Законот за државните награди ("Службен весник на Репуб-

лика Македонија" број 52/2006 и 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Мајка Тереза", 
на седницата одржана на 16 јуни  2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА" ВО 2014 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧ-
КАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ 
И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ 

НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ

I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, државната награда и се доделува на:
- Поликсена Илиоска.
II.  Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-

кедонија". 

Бр. 07-2464/2
                                                                                                        Одбор за доделување на државната 

                                                                                      награда „Мајка Тереза“
25 јуни 2014 година                                                                                      Претседател,

Скопје                                                                                          проф. д-р Горан Ајдински, с.р.
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