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 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1878. 

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 Ма-
кедонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010 и 162/1010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
19 мај 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во 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 
и 5/2011), во член 1 во табелата алинејата „раководител 
на Ревизорско тело во системот на управување со прет-
пристапните фондови на Европската унија во Републи-
ка Македонија - 3,7“ се заменува со новa алинеја која 
гласи: 

- „главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија 
на инструментот за претпристапна помош - 3,7“. 

По алинејата – „главен ревизор на Ревизорското те-
ло за ревизија на инструментот за претпристапна по-
мош – 3,7“ се додава нова алинеја која гласи: 

-„заменик на главниот ревизор на Ревизорското те-
ло за ревизија на инструментот за претпристапна по-
мош – 3,3“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се  објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 22-3129/1                    Заменик на претседателот 

19 мај 2011 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1879. 

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за тргов-
ски друштва („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата на Репуб-
лика Македонија во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката, на седницата одржана на 19.5.2011 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 

ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 50/11), во членот 16, 
став 2, во точката 1, наместо „Владимир Бахчованов-
ски – извршен директор“, да стои „Цветко Грозданов“. 

 
Член 2 

Се овластува Одборот на директори на Акционер-
ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката да подготви пречистен текст на Статутот на Акци-
онерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 51-3245/1                     Заменик на претседателот 
19 мај 2011 година                  на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
1880. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за ревизија 
на инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/2010 ), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 19 мај 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕВИЗОР НА РЕВИ-
ЗОРСКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУ-
МЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 

 
1. За главен ревизор на Ревизорското тело за реви-

зија на инструментот за претпристапна помош се име-
нува Владимир Бахчовановски, со мандат од девет го-
дини, без право на повторен избор. 

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

 
   Бр. 22-3125/1                   Заменик на претседателот 
19 мај 2011 година                 на Владата на Република 

   Скопје                                    Македонија,  
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1881. 

Врз основа на член 60-а став (2) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА  

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за неиздавање на одобрение за поста-

вување на пливачки објект, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одо-

брение во рокот утврден со член 60 став (7) од Законот за внатрешната пловидба. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за неиздавање на одобрение за по-

ставување на пливачки објект, односно  недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на 

одобрение“ во А-4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив 

барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седи-

ште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што 

се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на одобрение за поставу-

вање на пливачки објект. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Републи-

ка Македонија“). 

  

     Бр. 01-7256 

23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                                                                   Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 66-б став (2) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ  

ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена 

жалба во рокот утврден со член 60 став (9) од Законот за внатрешната пловидба. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за неодлучување по под-

несена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А-4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известува-

њето, број и датум, во средишниот дел се наведува називот на известувањето, назив на правното лице, односно 

име и презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето, и место 

за потпис на подносителот на известувањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 

Македонија“). 

  

     Бр. 01-7257 

23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                         Миле Јанакиески, с.р. 

 

1882. 
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Врз основа на член 251 став (5) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВЕН  
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И  

МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на 

јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната доку-
ментација за негово издавање. 

 
Член 2 

Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба 
се поднесува на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во вна-
трешната пловидба“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

  
Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација: 
- Решение од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во 

внатрешната пловидба; 
- доказ (договор за купопродажба, фактура) дека е сопственик на брод, чамец или скела; 
- доказ за утврдена способност за пловидба на бродот, чамецот или скелата издадени од овластено здружение 

за класификација, односно од Капетанијата на пристаништата; 
- доказ дека бродот има соодветен број на членови на екипаж со пропишана стручна подготовка (бродска 

книшка, односно дозвола за качување на брод), односно уверение за стекнато звање за управувач на чамец. 
 

Член 4 
Барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓу-

народната пловидба се поднесува на образец „ Барање за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на 
патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 
2 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Кон барањето од член 4 на овој правилник се приложува следната документација: 
- Решение од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност – вршење превоз во 

внатрешната пловидба; 
- доказ (договор за купопродажба, фактура) дека е сопственик на брод; 
- доказ за утврдена способност за пловидба на бродот, издаден од овластено здружение за класификација,  
- доказ дека бродот има соодветен број на членови на екипаж со пропишана стручна подготовка (бродска 

книшка, односно дозвола за качување на брод). 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 

Македонија“). 
  
 

      Бр. 01-7258 
23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                       Миле Јанакиески, с.р. 
 
 

 

1883. 
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Врз основа на член 48 став (10) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ број 48/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ  

ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето заради неодлучување по поднесе-

на жалба во рокот утврден со член 48 став (9) од Законот за сигурност во железничкиот систем. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување заради неодлучување по 

поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А-4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известува-

њето, број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице, односно име и презиме 

на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото ли-

це – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето, и место за потпис на 

подносителот на известувањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 

Македонија“). 

  

     Бр. 01-7251 

23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                       Миле Јанакиески, с.р. 

 

1884. 
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Врз основа на член 30 став (5) од Законот за сигурност во желeзничкиот систем („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 48/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА  

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА  

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за упра-

вување со железничко возило, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозво-

ла во рокот утврден со член 30 став (3) од Законот за сигурност во железничкиот систем. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на дозвола за 

управување со железничко возило, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на 

дозвола“ во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив на 

барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште 

на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се под-

несува барањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на дозвола за управување со 

железничко возило. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 

Македонија“). 

  

     Бр. 01-7252 

23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                          Миле Јанакиески, с.р. 

 

1885. 
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Врз основа на член 60 став (10) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ И ПОТРЕБНАТА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение 

за поставување на пливачки објект и потребната документација. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за издавање на одобрение за поставу-

вање на пливачки објект“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација: 

- копија од договорот за купопродажба или фактура заверена на нотар; 

- решение од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност; и 

- копија од сертификатот за утврдена способност на пливачкиот објект од овластено здружение за класифика-

ција заверена на нотар. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 

Македонија“). 

  

    Бр. 01-7255/2 

23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                       Миле Јанакиески, с.р. 

1886. 
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Врз основа на член 251-а став (2) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА  
И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ  

НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за вр-

шење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно 
недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение во рокот утврден со член 251 став 
(4) од Законот за внатрешната пловидба. 

 
Член 2 

Барањето заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната 
пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение се поднесува 
на образец „Барање заради неиздавање одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешната 
пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение“ во А-4 фор-
мат во бела боја кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.  

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив на 
барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седи-
ште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се 
поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на одобрение за вршење на 
јавен превоз на патници и стока во внатрешната пловидба. 

 
Член 3 

Барањето заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната 
и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобре-
ние се поднесува на образец „Барање заради неиздавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници и 
стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба, односно недонесување на решение за одбивање на барањето 
за издавање на одобрение“ во А-4 формат во бела боја кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правил-
ник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, број и датум, во средишниот дел назив на 
барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седи-
ште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се 
поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање на одобрение за вршење на 
јавен превоз на патници и стока во меѓудржавната и меѓународната пловидба. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 
Македонија“). 

  
    Бр. 01-7259/2 
1 јуни 2011 година                                                                                                                               Министер, 

   Скопје                                                       Миле Јанакиески, с.р. 
 

1887. 
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Стр. 20 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 јуни 2011 
 

Врз основа на член 251-б став (1) од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ 

 ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена 

жалба во рокот утврден со член 251 став (7) од Законот за внатрешната пловидба.  

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за неодлучување по под-

несена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А-4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува известува-

њето, број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице, односно име и презиме 

на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото ли-

це – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на 

подносителот на известувањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во („Службен весник на Република 

Македонија“). 

  

      Бр. 01-7260 

23 мај 2011 година                                                                                                                              Министер, 

   Скопје                                                      Миле Јанакиески, с.р. 

 

 

 

1888. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1889. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.5.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВИШИОТ  
УПРАВЕН СУД 

 
1. За Претседател на Вишиот Управен суд е из-

бранa: 
Розалиа Кочковска – претседател на Управен суд. 
2. Погоре избраниот претседател  ќе започнe со из-

вршување на функцијата претседател во Вишиот упра-
вен суд, по конституирање на Вишиот управен суд сог-
ласно член 45 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за управни спорови („Сл. весник на РМ“ 
бр. 150/10 од 18.11.2010) и давањето на свечена изјава 
согласно член 50 од Законот за судовите, а до консти-
туирањето на судот останува да ја врши функцијата и 
работните задачи кои ги извршувал до моментот на из-
борот. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-932/1                              Судски совет 

31 мај 2011 година               на Република Македонија, 
  Скопје                                     Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1890. 

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 
став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 5 од Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09) Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.6.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ПРОИЗВОДС-
ТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ФОТОН УВОЗ-ИЗВОЗ 

ДООЕЛ БОСИЛОВО 
 
1. На Друштвото за енергетика, производство, трго-

вија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со 
седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 
241, Босилово, му се утврдува содржината на лиценца-
та за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија. 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа Одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 07-
15 од 19.07.2010 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 98/10).   

3. Со објавувањето на оваа Одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ влегува во сила лиценца-
та донесена со Одлуката бр. бр. 07-15 од 19.7.2010годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/10).  

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.   

 
    УП-1 Бр. 07-25       
3 јуни 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за енергетика, производство, трговија и 

услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со седи-
ште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 241, 
Босилово 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија со фотоволтаичен систем 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
3  јуни 2011 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
3  јуни 2046 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 71.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6568998 
 
7. Единствен даночен број – 4036010500302  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на мон-
тажна челична конструкција поставена на КП 3512 и 
КП 3514 во КО Босилово. 
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10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12.Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за енергетика, производство, трговија и услуги ФО-
ТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово со седиште ул. „На-
селено место без уличен систем“ бр. 241, Босилово (во 
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-
то учество на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена  електрич-
ната енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на 
целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување, планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи, опрерато-
рот за дистрибуција, сите потребни податоци и инфор-
мации кои се неопходни за извршувањето на нивните 
обврски од лиценците, во согласност со Мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија и Пазар-
ните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 
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17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 
5. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

6. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

7. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување, продолжување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 



3 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 25 

Прилог 2 
 
I.  Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: ФОТОН 1 
- Година на почеток на градба: 2010 
- Година на завршеток на градба: 2011 
- Проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 35 години 
- Номинална моќност на фотоволтаичен систем: 

11,5 kW  
- Број на поставени фотоволтаични модули: 100 мо-

дула; марка Прамак - Швајцарија, тип PW 115; 
129V/115Wp  

- Број на поставени инвертори: еден,  3 – фазен, 
марка Фрониус – Австрија, тип IG Plus 150V-3 

- Моќност на инверторот: 12 kW  
 
II. Податоци за сончево зрачење на локација с. Бо-

силово по месеци: 
 

Mесец Wh/m2 
Јануари 2190 
Февруари 2950 
Март 3750 
Април 4860 
Мај 5350 
Јуни 5890 
Јули 6040 
Август 5840 

Септември 5070 
Октомври 3930 
Ноември 2610 
Декември 1540 

 
III. Очекувано производство на електрична енергија: 
 
- Предвидено просечно месечно односно годишно 

производство на електрична енергија при номинална 
моќност на фотоволтаична електрична централа Фотон 
1 од 11,5 kW: 

 
Mесец kWh 

Јануари 815 
Февруари 993 
Март 1390 
Април 1750 
Мај 1980 
Јуни 2110 
Јули 2240 
Август 2170 
Септември 1820 
Октомври 1460 
Ноември 941 
Декември 572 
Вкупно годишно производство: 18300 

1891. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и по-
стапка за утврдување и одобрување на користење на 
повластенa тарифa за купопродажба на електрична 
енергија произведена од фотоволтаични системи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/2008 и 44/2010), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и трговија на големо и ма-
ло ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, за одобру-
вање на користење на повластенa тарифa за купопро-
дажба на електрична енергија произведена од фотовол-
таичен систем, на седницата одржана на ден 3.6.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНA ТАРИФA ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕ-

КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО  
ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ 

 
1. На Друштвото за производство и трговија на го-

лемо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, 
како носител на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија од обновли-
ви извори на енергија од фотоволтаичен систем, изда-
дена од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија со Одлука УП1 бр. 07-60 од 
9.2.2011 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/2011), и како повластен производител на 
електрична енергија со единствен регистарски број 
ПП-СЕ-13-4185072-ОЕМКСЦ210420110006-/11 изда-
ден од Агенцијата за енергетика на Република Македо-
нија, му се одобрува користење на повластенa тарифa 
за купопродажба на електрична енергија произведена 
во фотоволтаичен систем. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. „Љубо Божиновски – 

Пиш“ бб, Тетово, Република Македонија; 
- Локација на фотоволтаичниот систем: фотоволта-

ичен систем изграден на постоен објект лоциран на ул. 
Благоја Стефковски бб, КП 13/2, КО Маџари, Скопје; 

- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем: 
49,9 kW; 

- Очекувано годишно производство: 65.000 kWh. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластена тарифа за ку-
попродажба на електрична енергија произведена и ис-
порачана од фотоволтаични системи бр. 02-1316/1 од 
27.7.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.101/2010), му се одобрува користење на 
повластена тарифа од 30 €cents/kWh. 

4. За повластената тарифа утврдена во точка 3 од 
оваа Одлука изразена во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Репуб-
лика Македонија на денот на изготвувањето на факту-
рата. Во повластената тарифа утврдена во точка 3 од 
оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вред-
ност.  
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5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно 
за период од 15 години да ја користи повластената та-
рифа, утврдена во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи 
од денот на влегување во сила на оваа Одлука. 

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    УП-1 Бр. 08-27       
3 јуни 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
____________ 

1892. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и по-
стапка за утврдување и одобрување на користењето на 
повластени тарифи за купопродажба на електрична 
енергија произведена во мали хидроелектрани („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 16/2007), а 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производс-
тво, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО 
ДОО Скопје, за одобрување на користење на повласте-
ни тарифи за купопродажба на електрична енергија 
произведена од мала хидроелектрана, на седницата 
одржана на ден 3.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНИ ТАРИФИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје, како носи-
тел на лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија, издадена од Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
со Одлука УП1 бр. 07-3 од 9.5.2011 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 65/2011), и како 
повластен производител на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија со единствен регистарски 
број ПП–ХЕ–14-6587178-ОЕМКХЦ150420110008-/11 
издаден од Агенцијата за енергетика на Република Ма-
кедонија, му се одобрува користење на повластени тари-
фи за купопродажба на електрична енергија произведена 
во мала хидроелектрана МХЕ Другово. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. Мајаковски бр. 3/М2, 

Скопје, Република Македонија; 
- Локација на малата хидроелектрана: КП бр. 742/4 

КО Другово, Општина Другово; 
- Инсталирана моќност на малата хидроелектрана: 

600 kW; 
- Очекувано годишно производство: 3.300.000 kWh. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластени тарифи за 
купопродажба на електрична енергија произведена и 
испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со 

својство на повластен производител, бр. 02-231/1од 
9.2.2007 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 16/2007), му се одобрува користење на 
следните повластени тарифи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. За повластените тарифи утврдени во точка 3 од 

оваа Одлука изразени во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Репуб-
лика Македонија на денот на изготвувањето на факту-
рата. Во повластените тарифи утврдени во точка 3 од 
оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вред-
ност. 

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно 
за период од 20 години да ги користи повластените та-
рифи, утврдени во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи 
од денот на влегување во сила на оваа Одлука. 

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    УП-1 Бр. 08-28       
3 јуни 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
___________ 

1893. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 
203 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ–ГАС“ ДООЕЛ Скопје, за 
издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност 
Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за пренос на природен гас, на 
седницата одржана на 3.6.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН 
ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ 
НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. На Друштвото за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ 

– ГАС“ ДООЕЛ Скопје, му сe издава лиценца за врше-
ње на енергетската дејност Снабдување со природен 
гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот 
за пренос на природен гас. 
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност Снабдување со 
природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за пренос на природен гас се утврдени во 
Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност 
Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за пренос на природен гас“ кој 
што е составен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
    УП1 Бр. 11-21       
3 јуни 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
            

           Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ 
ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ 

ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ – ГАС 

ДООЕЛ“ - Скопје ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“, 
бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија.   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата 
Снабдување со природен гас на тарифни потрошува-

чи приклучени на системот за пренос на природен гас. 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:   
3.6.2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:   
3.6.2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
ПГ-13.05.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6681085 
 
8. Единствен даночен број - 4080011519693 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вр-

шење на енергетската дејност снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас (во понатамошниот 
текст: снабдување со природен гас на тарифни потро-
шувачи). 

Како снабдување со природен гас на тарифни по-
трошувачи, во смисла на оваа лиценца се смета наба-
вка на природен гас од земјата и странството и продаж-
ба на природен гас на тарифните потрошувачи приклу-
чени на системот за пренос на природен гас, согласно 
пропишани тарифи и цени и други правила и прописи 
за снабдување на тарифни потрошувачи. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, снабдување со природен гас 

на тарифни потрошувачи, носителот на лиценцата ќе ја 
врши преку склучување на договори за пристап и пре-
нос на природен гас со операторот на системот за пре-
нос на природен гас, договори за снабдување со приро-
ден гас склучени со тарифните потрошувачи приклуче-
ни на системот за пренос и обезбедување на регулира-
ни услуги со кои ќе се уредуваат односите сврзани со 
снабдувањето на природен гас. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност снабдување со природен гас 

на тарифни потрошувачи, носителот на лиценцата мо-
же да ја врши на целата територија на Република Маке-
донија. 

 
12. Право на пристап и користење на системот за 

пренос на природен гас 
Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на системот за пренос на природен гас заради 
нормално вршење на енергетската дејност снабдување 
на тарифни потрошувачи приклучени на системот за 
пренос на природен гас во согласност со закон, друг 
пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните 
правила за пренос на природен гас, одобрени од страна 
на Регулаторната комисија за енергетика. 

 
13. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречено и континуирано снабдување 

со природен гас на тарифните потрошувачи во соглас-
ност со склучените договори; 

- го достави до Регулаторната комисија за енергети-
ка договорот за купопродажба, односно набавка на 
природен гас за потребите на тарифните потрошувачи, 
веднаш по неговото склучување, 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика 
копии од склучените договори за снабдување со секој 
тарифен потрошувач поодделно,   

- за количините на природен гас кои се обврзал да 
ги снабдува, преку склучување на Договори за пристап 
и пренос на природен гас со операторот на системот за 
пренос на природен гас,  да обезбеди доволен преносен 
капацитет и тарифни услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, мрежните правила за пренос на приро-
ден гас и условите за снабдување со природен гас; 

- обезбеди природен гас со квалитет согласно склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тет; 
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- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на системот за пре-
нос на природен гас во однос на обврските поврзани со 
урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 
трансакции; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаа за трансакциите и деловните активности што 
произлегуваат, завршуваат или поминуваат на терито-
ријата на Република Македонија; 

- им фактурира на своите купувачи на природен гас 
за преносниот капацитет; 

- ги плати набавените количини на природен гас, 
како и закупените капацитети и регулирани услуги на 
операторот на преносниот систем; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста, заштита 
на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди за работа на системот 
за пренос на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите,начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
14. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;   

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како и 

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
15. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во врска со вршење-
то на дејноста во претходната година (извештајна годи-
на).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:   
2.1. Набавка и продажба на природен гас во текот 

на извештајна година. 
2.2. Финансиски извештаи:   
- биланс на состојба и биланс на успех,   
- извештај за промените во главнината,   
- извештај за паричните текови,   
- применетите сметководствени политики,   
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца. 

3. Преземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- обука и стручно усовршување на вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4.Состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;   

5. Оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и 

6. Бизнис план за тековната година.   
 
16. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за снабдување со природен гас, склу-
чени со тарифните потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас. 

- месечни извештаи за набавени и продадени коли-
чини на природен гас, согласно Табелата 1, која е со-
ставен дел на оваа лиценца.   

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.   

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
17. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата 
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата,  во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
18. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
19. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1894. 
Врз основа на член 5 од Законот за адвокатура 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2002, 60/2006, 29/2007 и 106/2008) и член 19 алинеја 
1 од Статутот на Адвокатската комора на Република 
Македонија, донесен од Собранието на Адвокатската 
комора на Република Македонија на 28.5.2006 година, 
25.5.2007 година и на 30.5.2009 година, Собранието на 
Адвокатската комора на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 28.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член 23 став 2 се бришaт алинеите 24 и 25, а до-

сегашните алинеи 26, 27, 28 и 29 стануваат алинеи 24, 
25, 26 и 27. 

 
Член 2 

Се врши бришење на потточка 2 во глава 6 - По-
стапка за полагање на адвокатски испит, односно бри-
шење на членовите 55-а, 55-б и 55-в, а потточка 3 - По-
стапка за упис и одземање на лиценца станува  станува 
потточка 2. 

 
Член 3 

Во член 83 став 3 од Статутот на Адвокатската ко-
мора на Република Македонија зборовите: „тромесеч-
но“ се бришат и се додава „еднаш годишно, однапред 
од 1.1.-31.3. во тековната година.“ 

 
Член 4 

Во член 83 од Статутот по ставот 3 се додаваат нов 
ста 4 кој гласи: 

„По истекот на периодот од 1.1 - 31.1 предвиден во 
став 3, Комората доставува до адвокатите кои не пла-
тиле коморска членарина опомена пред тужба со обвр-
ска во рок од 3 (три) дена да ја платат коморската чле-
нарина. По истекот на овој рок Комората ќе покрене 
тужба за долг.“ 

 
Член 5 

Член 84 став 2 од Статутот се брише. 
Во член 84 од Статутот по ставот 1 се додаваат три 

нови става 2, 3 и 4 кои гласат: 
„Коморската маркичка адвокатот ја плаќа за секој 

поднесок, исправа и застапување или за сите поднесо-
ци, исправи и застапувања по сите предмети во една 
година. 

Ако адвокатот ги плаќа коморските маркички за се-
кој поднесок, исправа и застапување тој е должен да 
обезбеди коморски маркички. Обезбедувањето на овие 
коморски маркички се врши со уплата на средствата на 
жиро-сметка на Адвокатската комора на Република 
Македонија.  

Ако адвокатот плаќа коморски маркички за сите 
поднесоци, исправи и застапувања по сите предмети во 
една година, тој е должен да обезбеди 150 коморски 
маркички вкупно. Обезбедувањето на овие коморски 
маркички се врши со уплата на средствата на жиро-
сметка на Адвокатската комора на Република Македо-
нија. Уплатата се врши еднократно однапред за наред-
ниот период од една година, сметано од денот на упла-
тата“. 

Член 6 
Член 85 од Статутот се менува и гласи: 
„Паричните средства обезбедени од коморскиот 

уписен влог, коморската членарина, подароците и фон-
дациите, закупнината и другите приходи во согласност 
со закон се користат за вршење на работите на Адво-
катската комора на Република Македонија. 

Паричните средства обезбедени од коморската мар-
кичка се распределуваат на следниот начин и за след-
ните цели: 

- 1/3 (една третина) од вкупните средства припаѓаат 
на Адвокатската комора на Република Македонија за-
ради остварување на потребите на сите адвокати и тоа: 
организирање на работата на стручната служба на Ко-
мората; изработка и водење на сите именици (за адво-
кати, стручни соработници, приправници); изработка 
на општите акти на Комората (Правилник за минимал-
ни хигиено-технички услови, Правилник за организа-
ција и систематизација на работните задачи во струч-
ната служба на Комората, Правилник за дисциплинска-
та одговорност на адвокатите, деловници за работа на 
органита на Комората); организирање на работата на 
органите на Комората (Собранието, Управниот одбор, 
Надзорниот одбор, Дисциплинскиот обвинител, Дис-
циплинскиот суд, Жалбениот совет); информирање на 
адвокатите (Информатор, Адвокатура); набавка на ли-
тература (стручна и научна, домашна и странска, ...); 
организирање и учество на работни средби (со држав-
ни органи и поединци, тематски или за општите состој-
би) и друго. 

- 1/3 (една третина) од вкупните средства прибаве-
ни од адвокатите на таа заедница (за градот Скопје 
средствата се делат рамномерно на четирите адвокат-
ски заедници) припаѓаат на адвокатските заедници за-
ради остварување на потребите на сите адвокати од се-
која адвокатска заедница одделно и тоа: организирање 
на работата на органите на Адвокатската заедница 
(простории, опрема, комунални трошоци) и друго. 

- 1/3 (една третина) од вкупните средства припаѓаат 
Адвокатската комора на Република Македонија заради 
остварување на посебни намени и тоа: доделување на 
адвокатите поединечно во случаеви на нивни солидар-
ни потреби (лекување, погреб), награди (годишнини, 
афирмација на адвокатурата на Република Македони-
ја), меѓународна соработка (конференции, семинари) и 
друго“. 

 
Член 7 

Се задолжува Управниот одбор на АКРМ да изго-
тви пречистен текст на Статутот на АКРМ. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзино-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите во врска со коморската маркичка 
ќе се применуваат од 1.9.2011 година. 

 
                                     Собрание  

  на Адвокатска комора на  
             Република Македонија 

                                                            Претседавач, 
                                                 адвокат Дељо Кадиев, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

1895. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз осно-

ва на член 10 и член 26 од Законот за заштита на кон-
куренцијата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постап-
ката поведена по службена должност против Друштво 
за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз 
ДООЕЛ Струмица застапувано од XXX, Друштво за 
услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ 
увоз-извоз Струмица застапувано од XXX, Друштво за 
производство трговија услуги и авто школа ТТ(Дарко 
ТТ) увоз-извоз Струмица  застапувано од XXX, Друш-
тво за трговија и услуги Тројка Три ДООЕЛ Струмица 
застапувано од XXX, Средно општинско училиште Ни-
кола Карев Струмица застапувано од XXX, Друштво за 
производство услуги и обука, авто школа и трговија на 
големо и мало увоз-извоз ДАЕЛ  ДООЕЛ Струмица за-
стапувано од XXX, Друштво за производство услуги и 
трговија на големо и мало уво-извоз ПАЉОШ ДООЕЛ 
застапувано од XXX, Струмица и Трговско друштво за 
вработување на инвалидни лица  со авто школа и услу-
ги Орион-НН ДООЕЛ Струмица заради утврдување на 
постоење на забранет договор, одлука на здружение на 
претпријатија и/или договорена практика чија цел е 
спречување, ограничување или нарушување на конку-
ренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - 
обука на кандидати за полагање на возачки испит за 
„Б“ категорија во авто школа на територијата на оп-
штина Струмица, на седницата одржана на ден 
12.11.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека  
Друштво за производство, трговија и услуги Орион 

увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. Ленинова бр.26 Стру-
мица, Друштво за услуги трговија и производство Сиг-
нал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. „24-ти Октом-
ври“ бр.43 Струмица, Друштво за производство трго-
вија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Стру-
мица, ул. „Ленинова“ бр.1/1-4 Струмица и Трговско 
друштво за вработување на инвалидни лица  со авто 
школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица, ул. „Ле-
нинова“ бр.26 Струмица, учествувале во забранет дого-
вор и/или договорена практика на начин што што одлу-
ките и ценовниците кои ги донеле, а во кои се утврдени 
цените за обука на кандидати за полагање на возачки 
испит за „Б“ категорија во авто школа, претходно меѓу-
себно ги усогласиле со што директно ги фиксирале 
продажните цени за услугата обука на кандидати за по-
лагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто шко-
ла на територијата на општина Струмица со што стори-
ле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

 
2. Времетраење на повредата од точка 1: 
Друштво за производство, трговија и услуги Орион 

увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трго-
вија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, Друштво за производство трговија услуги и 

авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Тргов-
ско друштво за вработување на инвалидни лица  со 
авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица 
учествувал во повредата од точка 1) во периодот од  од 
1.3.2006 година (кога за прв пат била договорена цена-
та за услугата обука на кандидати за полагање на во-
зачки испит  за „Б“ категорија во авто школа)  до денот 
на донесување на ова решение. 

3. Се забранува Друштво за производство, трговија 
и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друшт-
во за услуги трговија и производство Сигнал-М ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство тр-
говија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Струмица, и Трговско друштво за вработување на ин-
валидни лица  со авто школа и услуги Орион-НН ДОО-
ЕЛ Струмица да вршат натамошна примена на забране-
тите одлуки и ценовници со кои се утврдува цената на 
услугата обука на кандидати за полагање на возачки 
испит  за „Б“ категорија во авто школа. 

4. Се наложува на  Друштво за производство, трго-
вија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, 
Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производс-
тво трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-из-
воз Струмица, и Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДО-
ОЕЛ Струмица самостојно  да утврдат цени за обезбе-
дувње на услугата обука на кандидати за полагање на 
возачки испит  за „Б“ категорија во авто школа, врз ос-
нова на трошковен принцип, во рок од 30 дена од денот 
на доставување на ова решение и истите да ги достават 
до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 
8 дена од денот на нивното утврдување. 

5. Непостапувањето по ова решение претставува 
прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

6. Во постапката поведена по службена должност 
против Средно општинско училиште Никола Карев 
Струмица, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб, Стру-
мица, против Друштво за производство услуги и обука, 
авто школа и трговија на големо и мало увоз-извоз ДА-
ЕЛ  ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ристо Ќур-
чиев“ бр. 3/3, Струмица и против Друштво за произ-
водство услуги и трговија на големо и мало уво-извоз 
ПАЉОШ ДООЕЛ, со седиште на ул. „Маршал Тито“ 
бр. 170, Струмица и и Друштво за трговија и услуги 
Тројка Три ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Брат-
ство единство“ бр.29 Струмица, заради утврдување на 
постоење на забранет договор и/или договорена пра-
ктика чија цел е спречување, ограничување или нару-
шување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување 
на територијата на општина Струмица, Комисијата за 
заштита на конкуренцијата утврди дека истите не учес-
твувале во забранет договор и/или договорена практи-
ка при вршење на услугата обука на кандидати за пола-
гање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа. 

 
       Уп. бр.08-22/11 
12 ноември 2010 година                   Претседател, 

      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
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1896. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Валеант Фармасеу-
тикалс Интернешнл, Инк. (Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.), Канада од една страна и ФармаСвис 
СА (PharmaSwiss SA), Швајцарија од друга страна, а 
поднесено од Валеант Фармасеутикалс Интернешнл, 
Инк. (Valeant Pharmaceuticals International, Inc.), Канада 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 4.3.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Вале-

ант Фармасеутикалс Интернешнл, Инк. (Valeant 
Pharmaceuticals International, Inc.),  со седиште на ул. 
Мисисауга, Мисисауга, Онтарио Л5Х 8М5, Канада 
(Misisauga, Misisauga, Ontario L5H 8M5, Kanada) и Фар-
маСвис СА (PharmaSwiss SA), со седиште на ул. Бун-
десплац 1, ЦХ-6300 Цуг, Швајцарија (Bundesplac 1, 
CH-6300 Cug, Switzerland) по основ на купопродажба 
на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за за-
штита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушува-
ње на ефективната конкуренција на пазарот или на не-
гов суштински дел, особено како резултат на создава-
ње или зајакнување на доминантната позиција на учес-
ниците и е во согласност со одредбите на Законот за за-
штита 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 из-
вестување 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, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
      Уп. бр.08-44 
4 март 2011 година                           Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
_________ 

1897. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10), a постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Халк Банка А.Ш. 
Турција и Извозна и Кредитна Банка АД Скопје, а под-
несено од Халк Банка А.Ш. Турција, Комисијата за за-
штита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 
18.3.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Халк 

Банка А.Ш. Турција (Türkiye Halk Bankasi A.Ѕ.) со ре-
гистрирано седиште на 2. Кадде Бр: 63 06520 Согутоу-
зу Анкара Р. Турција (2. Cadde No:63 06520 Sögütözü 
ANKARA) и Извозна и Кредитна Банка АД Скопје со 
регистрирано седиште на Ул. Мито Хаџивасилев Јас-

мин бб, Скопје Република Македонија, по основ на 
стекнување на контрола од страна на Халк Банка А.Ш. 
Турција врз Извозна и Кредитна Банка АД Скопје, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, 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 соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување 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.08-45 
18 март 2011 година                           Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
_________ 

1898. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита 

на конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за 
концентрација помеѓу Шибра Бетајлигунгсфервалтунг 
ДОО (SCHIEBRA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS 
GmbH) од една страна и БРАМАК Дахзистеме интер-
национал ГмбХ (Bramac Dachsysteme International 
GmbH) и БРАМАК Дахзистеме Холдинг ГмбХ (Bramac 
Dachsysteme Holding GmbH) од друга страна, а подне-
сено од Шибра Бетајлигунгсфервалтунг ДОО, Комиси-
јата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана 
на ден 7.4.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Шибра 

Бетајлигунгсфервалтунг ДОО (SCHIEBRA 
BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GmbH) со седиште 
на Шонбруннер Штрасе 289, 1120 Виена, Австрија 
(Schönbrunner Strasse 289, 1120 Wien, Austria) и БРА-
МАК Дахзистеме интернационал ГмбХ (Dachsysteme 
International GmbH) и БРАМАК Дахзистеме Холдинг 
ГмбХ (Bramac Dachsysteme Holding GmbH), со седиште 
на Брамакштрасе 9, 3380 Пехларн, Австрија 
(Bramacstraße 9, 3380 Pöchlarn Austria) по основ на ку-
попродажба 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 Зако-
нот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 
став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренци-
јата. 
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2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување 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, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
      Уп. бр.08-46 
7 април 2011 година                           Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
_________ 

1899. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Ко-

мисијата за одлучување по прекршок во состав Чедо-
мир Краљевски-претседател, Тодор Зафиров и Мевљан 
Љутвиу-членови, во постапката поведена по службена 
должност против ОНЕ - Телекомуникациски услуги 
ДОО Скопје, со седиште на бул. Кузман Јосифовски 
бр. 15, 1000 Скопје, застапувано од XXX, а за сторен 
прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за за-
штита на конкуренција („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) – злоупотреба 
на доминантна позиција во смисла на член 14 став (2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата 
одржана на ден 4.3.2011 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ОНЕ-Телекомуникациски услуги ДОО Скопје, со 

седиште на бул. Кузман Јосифовски бр.15, 1000 Скопје, 
ЕМБС XXX и единствен даночен број XXX како прет-
пријатие кое поседува доминантна позиција на пазарот 
на завршување на повик во јавната мобилна комуника-
циска мрежа во сопственост на ОНЕ-Телекомуникаци-
ски услуги ДОО Скопје, во периодот од 27.5.2006 годи-
на до 1.12.2007 година, ја злоупотребило доминантна  
позиција на овој пазар преку директно наметнување на 
територијата на Република Македонија на нефер про-
дажни цени на начин што тарифирањето за повикувач 
кон претплатник на ОНЕ-Телекомуникациски услуги 
ДООЕЛ Скопје кој ја има активирано услугата “говор-
на пошта”  започнувало од моментот на воспоставува-
њето на повик, односно од моментот на активирање на 
говорниот автомат за оставање пораки, при што говор-
ната порака за најава била дел од сервисот и била пред-
мет на интервалот кој се  тарифира со што сторило пре-
кршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за зашти-
та на конкуренцијата, во врска со член 14 став (2) од 
Законот за заштита на конкуренцијата; 

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова реше-
ние, на сторителот на прекршокот ОНЕ-Телекомуника-
циски услуги ДОО Скопје, со седиште на бул. Кузман 
Јосифовски бр.15, 1000 Скопје, ЕМБС XXX и единс-
твен даночен број XXX, му се изрекува глоба во износ 
од 15.313.500,оо денари, што претставува XXX% од 
вредноста на вкупниот годишен приход на претприја-
тието, остварен во деловната 2005 година,  како година 
што претходи на годината во која е сторен прекршокот 
од точка 1) на ова решение; 

3. Глобата од точка 3) од ова решение сторителот 
на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена 
од денот на доставување  на истото на следната уплат-
на сметка: 84018205187 други парични казни со при-
ходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба 
или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по 
присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на ре-
шението. 

 
    Уп. бр.09-13/3 
4 март 2011 година                           Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
_________ 

1900. 
Комисијата за заштита на конкуренцијата преку Ко-

мисијата за одлучување по прекршок во состав Чедо-
мир Краљевски-претседател, Тодор Зафиров и Мевљан 
Љутвиу-членови, во постапката поведена по службена 
должност против ЕВН Македонија АД – Скопје, со се-
диште на ул. „11 Октомври“ бр.9, 1000 Скопје застапу-
вано од XXX, за сторен прекршок од член 47 став (1) 
точка 2) од Законот за заштита на конкуренција 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 
70/06 и 22/07), – злоупотреба на доминантна позиција 
во смисла на член 14 став (2) од Законот за заштита на 
конкуренцијата, на седницата одржана на ден 16.3.2011 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ЕВН Македонија АД – Скопје, со седиште на ул. 

„11 Октомври“ бр.9, 1000 Скопје, ЕМБС XXX и единс-
твен даночен број XXX како претпријатие кое поседу-
ва доминантна позиција на пазарот на снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
на територијата на Република Македонија, во периодот 
од 27.5.2006 година до 28.2.2008 година, ја злоупотре-
било доминантна  позиција на овој пазар преку намет-
нување на нефер услови на тргување на територијата 
на Република Македонија на начин што на тарифните 
потрошувачи на мало за месечната сметка за потроше-
на електрична енергија им пресметувал и наплатувал 
манипулативен трошок во фиксен износ од 6 денари, 
со што ЕВН Македонија АД – Скопје сторил прекршок 
од член 47 став (1) точка 2 од Законот за заштита на 
конкуренцијата, во врска со член 14 став (2) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова реше-
ние, на сторителот на прекршокот ЕВН Македонија АД 
– Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр.9, 1000 
Скопје, XXX и единствен даночен број XXX му се 
изрекува глоба во износ од 30.627.000,оо денари, што 
претставува XXX% од вредноста на вкупниот годишен 
приход на претпријатието, остварен во деловната 2005 
година, како година што претходи на годината во која е 
сторен прекршокот од точка 1) на ова решение. 

3. Глобата од точка 3) од ова решение сторителот 
на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена 
од денот на доставување  на истото на следната уплат-
на сметка: 84018205187 други парични казни со при-
ходна шифра 722129 и програма 00. Неплатената глоба 
или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по 
присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на ре-
шението. 
 
     ПП. бр.09-15/8 
16 март 2011 година                           Претседател, 

   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
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1901. 
Врз основа на член 10,  член 15 и член 18 од Зако-

нот за контрола на државната помош (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 145/2010), а поста-
пувајќи по известувањето за доделување на државна 
помош поднесено од Министерството за економија на 
ден 13.12.2010 и дополнето на 20.1.2011 година, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одр-
жана на 14.2.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програма-

та за развој на туризмот за 2010 година по наслов Фи-
зибилити студија за развој на туризмот во Шар планин-
скиот регион, нејзина имплементација и проекти за 
развој на зимскиот центар Попова Шапка во износ од 
1.177.335,00 денари не претставува државна помош. 

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програма-
та за развој на туризмот за 2010 година по наслов Ана-
лиза за потенцијалот за развој на транзитниот туризам 
во износ од 600.000 денари не претставува државна по-
мош. 

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програма-
та за развој на туризмот за 2010 година по наслов Про-
ект „Потикнување на развојот на алтернативни видови 
на туризам” во износ од 495.400,00 денари претставува 
државна помош доделена врз основа на шема на по-
мош, при што давателот на помошта има обврска од 
Комисијата за заштита на конкуренцијата да бара до-
полнително одобрување за секое идно доделување на 
државна помош врз основа на оваа мерка, во смисла на 
член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на др-
жавната помош. 

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програма-
та за развој на туризмот за 2010 година по наслов Суб-
венции за разни туристички манифестации и форуми 
во износ од 850.000,00 денари не претставува државна 
помош. 

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програма-
та за развој на туризмот за 2010 година по наслов Суб-
венционирање на странскиот организиран туристички 
промет во износ од 11.000.000,00 денари, согласно 
член 8 став (2) точка б од Законот за контрола на др-
жавната помош претставува државна помош при што 
доделувањето на истата може да се дозволи како по-
мош наменета за унапредување на остварувањето на 
проекти од значаен економски интерес за Република 
Македонија. 

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програма-
та за развој на туризмот за 2010 по наслов Исплата на 
средства за проекти од Програмата за развој на туриз-
мот за 2009 година во износ од 2.792.265,00 денари не 
претставува државна помош. 

7. Средствата доделени од страна на Министерство-
то за економија во 2010 година врз основа на Упатство-
то за субвенционирање на странскиот организиран ту-
ристички промет („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 21/2010 и 02/2011) на определени туропе-
ратори и туристички агенции за:  

- престој во Македонија со најмалку остварени три 
ноќевања со доручек, во сите сместувачки капацитети 
во кој професионално се нудат угостителски услуги, 
освен за сместување кај издавачите на соби и апартма-
ни кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност 
и немаат категоризација на истите; 

- организиран групен превоз, со посебно закупени 
автобуси, авиони или закупени минимум 10 места во 
воз од местото на поаѓање на групата до местото на ко-
ристење на услугата во сместувачкиот објект и враќа-
ње на групата на иста релацијата (возењето со автобус 
и воз за време на престојот во Македонија не се вклу-
чени); 

- организиран групен превоз на редовни авионски 
линии или редовен железнички сообраќај со доаѓање и 
враќање на групата (најмалку 10 лица по група); 

- организиран групен превоз во комбинација со две 
превозни средства како главни превозни средства (ави-
он, автобус или воз) при што превозното средство во 
доаѓање на одредена дестинација се смета за главно и 
за него се поднесува барање и 

- кружно патување – тури (најмалку 10 лица по гру-
па) со организран превоз при поаѓање и заминување на 
авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку 
две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во раз-
лични места во Македонија 

во вкупен износ од 31.640,оо евра во денарска про-
тиввредност претставуваат незаконска државна помош 
во смисла на член 4 став (1) точка 5) од Законот за  
контрола на државната помош, чие доделување е доз-
волено, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за 
контрола на државната помош. 

8. Средствата кои Министерството за економија до-
полнително ќе ги додели  врз основа на Упатството за 
субвенционирање на странскиот организиран тури-
стички промет („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 21/2010 и 02/2011) на определени туропера-
тори и туристички агенции за:  

- престој во Македонија со најмалку остварени три 
ноќевања со доручек, во сите сместувачки капацитети 
во кој професионално се нудат угостителски услуги, 
освен за сместување кај издавачите на соби и апартма-
ни кои немаат пријавено вршење на туристичка дејност 
и немаат категоризација на истите; 

- организиран групен превоз, со посебно закупени 
автобуси, авиони или закупени минимум 10 места во 
воз од местото на поаѓање на групата до местото на ко-
ристење на услугата во сместувачкиот објект и враќа-
ње на групата на иста релацијата (возењето со автобус 
и воз за време на престојот во Македонија не се вклу-
чени); 

- организиран групен превоз на редовни авионски 
линии или редовен железнички сообраќај со доаѓање и 
враќање на групата (најмалку 10 лица по група); 

- организиран групен превоз во комбинација со две 
превозни средства како главни превозни средства (ави-
он, автобус или воз) при што превозното средство во 
доаѓање на одредена дестинација се смета за главно и 
за него се поднесува барање и 

- кружно патување – тури (најмалку 10 лица по гру-
па) со организран превоз при поаѓање и заминување на 
авион, автобус или воз доколку се остварат најмалку 
две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во раз-
лични места во Македонија претставуваат државна по-
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро-
ла на државната помош, која како шема на помош во 
смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за кон-
трола на државната помош ја доделува Министерство-
то за економија и чие доделување е дозволено, соглас-
но член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на 
државната помош. 

   
         Уп. бр. 10-36 
14 февруари 2011 година                  Претседател, 

       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 
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1902. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по 
известувањето за планирано доделување на државна 
помош поднесено од Министерството за економија на 
ден 16.12.2010 година и дополнето на 20.1.2001 година, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница-
та одржана на 15.2.2011 година го донесе, следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката содржана во Дел II точка 1 од Предлог-

Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Измена и дополна на законската регулатива за 
туризам и угостителство во износ од 55.000,оо денари 
не претставува државна помош. 

2. Мерката содржана во Дел II точка 2 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Анализа на туристичките потреби „ Анкета, 
прашалници и интервјуа“ во износ од 900.000,оо дена-
ри не претставува државна помош. 

3. Мерката содржана во Дел II точка 3 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Изработка на Стратегија за рурален (селски) ту-
ризам во износ од 800.000,оо денари не претставува др-
жавна помош. 

4. Мерката содржана во Дел II точка 4 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Имплементација на Студијата за развој на ту-
ризмот во Шар планинскиот регион во износ од 
1.000.000,00 денари не претставува државна помош. 

5. Мерката содржана во Дел II точка 5 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Проект „ „Поттикнување на развојот на алтер-
нативни видови на туризам“  во износ од 750.000,00 де-
нари, претставува државна помош доделена врз основа 
на шема на помош, при што давателот на помошта има 
обврска од Комисијата за заштита на конкуренцијата 
да бара дополнително одобрување за секое идно доде-
лување на државна помош врз основа на оваа мерка, во 
смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контро-
ла на државната помош. 

6. Мерката содржана во Дел II точка 6 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Проект за одбележување (сигнализација) на ту-
ристичките места во износ од 1.000.000,оо денари не 
претставува државна помош. 

7. Мерката содржана во Дел II точка 7 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Репринт на промотивни материјали од областа 
на туризмот во износ од 300.000,оо денари не претста-
вува државна помош. 

8. Мерката содржана во Дел II точка 8 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Меѓународна и билатерална соработка во туриз-
мот во износ од 533.000,оо денари не претставува др-
жавна помош. 

9. Мерката содржана во Дел II точка 9 од Предлог-
Програмата за развој на туризмот за 2011 година под 
наслов Едукација и тренинг обуки за туристички прое-
кти во износ од 200.000,оо денари не претставува др-
жавна помош. 

10. Мерката содржана во Дел II точка 10 од Пред-
лог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година 
под наслов Субвенции за разни туристички  манифе-
стации и форуми во износ од 200.000,оо денари не 
претставува државна помош. 

11. Мерката содржана во Дел II точка 11 од Пред-
лог-Програмата за развој на туризмот за 2011 година 
под наслов Субвенционирање на странскиот организи-
ран туристички промет во износ од 10.000.000,00 дена-
ри, согласно член 8 став (2) точка б од Законот за кон-
трола на државната помош претставува државна по-
мош, која како шема на помош ја доделува Министерс-
твото за економија, со примена на Упатството за суб-
венционирање на странскиот организиран туристички 
промет (,,Службен весник на Република Македонија,, 
бр. 21/2010 и 02/2011) при што доделувањето на истата 
може да се дозволи како помош наменета за унапреду-
вање на остварувањето на проекти од значаен економ-
ски интерес за Република Македонија, во смисла на 
член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на др-
жавната помош. 

 
          Уп. бр.10-40 
15 февруари 2011 година                 Претседател, 

      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
_________ 

1903. 
Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-

трола на државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010), а постапувајќи по 
известувањето бр.10/43 од 24.12.2010 година, поднесе-
но од Македонска банка за подршка на развојот, Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата, на седницата одр-
жана на 15.2.2011 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Користењето на средства од Буџетот на Република 

Македонија за сервисирање на доспеаните обврски по 
основ на трошоци за камата кое произлегува од Одлука-
та на  Владата на Република Македонија бр.19-3229/1 од 
30.6.2009 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.84/09) за плаќање на обврските по основ на 
трошоците за камата кои произлегуваат од договорот 
за заем наменет за финансирање на мали и средни 
претпријатија и други приоритетни проекти,  склучен 
помеѓу Европската инвестициона банка и Македонска-
та банка за подршка на развојот и Одлуката на  Влада-
та на Република Македонија бр.51-3967/1 од 27 јули 
2010 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.103/10) за субвенционирање на дел од камат-
ната стапка по која банките учеснички на крајните ко-
рисници им ги одобруваат кредитите од кредитната ли-
нија за финансирање на мали и средни претпријатија и 
други приоритетни проекти од Европската инвестицио-
на банка не претставува државна помош, во смисла на 
член 5 став (1) од Законот за контрола на државната 
помош. 

 
           Уп. бр.10-43 
15 февруари 2011 година                 Претседател, 

        Скопје                        Чедомир Краљевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
1904. 

И С П Р А В К А  
 

Во правилниците: „Правилник за формата и содр-
жината на барањето заради недонесување на решение 
за висината на данок на промет на недвижности, 
односно на решение за одбивање на даночната пријава 
за  данок на промет на недвижности“  и „Правилник за 
формата и содржината на барањето заради  недонесу-
вање на решение за висината на данок на наследство и 
подарок, односно на решение за одбивање на даночна-
та пријава за данок на наследство и подарок“ од 
Министерството за финансии,  објавени во „Службен 
весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 година, 
поради техничка грешка се дава следната исправка: 

Составен дел на „Правилникот за формата и содр-
жината на барањето заради недонесување на решение 
за висината на данок на промет на недвижности, 
односно на решение за одбивање на даночната пријава 
за данок на промет на недвижности“, објавен во 
„Службен весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 го-
дина, на страница 8, треба да биде образецот:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а составен дел на „Правилникот за формата и 
содржината на барањето заради  недонесување на ре-
шение за висината на данок на наследство и подарок, 
односно на решение за одбивање на даночната 
пријава за данок на наследство и подарок“,објавен во 
„Службен весник на РМ“ бр. 73/2011 од 31 мај 2011 го-
дина, на страница 10, треба да биде образецот: 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1905. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008 и 85/2010), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2011 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-мај 2011 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2010 година, е повисок 
за 3,7 %. 

 
                                                     Директор, 
                                      м-р Благица Новковска, с.р. 
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