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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1589. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ИНДОНЕЗИЈА И МАЛЕЗИЈА 

 
I 

Г-дин Петар Јовановски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Индонезија и Малезија, со седиште во Њу Делхи. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

  Указ број 109                                                                                                          Претседател  
3 мај 2012 година                                                                                                        на Република Македонија,       
       Скопје                                                                                                               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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1590. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА 

 
I 

Г-дин Слободан Ташовски се отповикува од долж-
носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Република Куба, со седиште во 
Њујорк. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Указ број 110                Претседател  
3 мај 2012 година           на Република Македонија,                     
       Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1591. 

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 го-
дина, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКА-
ТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ЛЕТАЊЕ 

  
Член 1 

Во Уредбата за посебните услови, начинот и по-
стапката за добивање на одобрение за летање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 142/10),  по 
членот 25 се додава нов член 25-а кој гласи:  

 
“Член 25-а 

(1) За добивање на одобрение за летање на странски 
државни воздухоплови во случаи кога државите во ба-
рањето за добивање годишно одобрение за летање се 
повикуваат на реципроцитет или  доставиле листа на 
воздухоплови, за кои по добивањето на годишното 

одобрение нема да биде потребно најавување на поеди-
нечни летови, странско–дипломатското-конзуларно 
претставништво во Република Македонија или друга 
држава преку дипломатско–конзуларните претстав-
ништва на Република Македонија во странство, подне-
суваат дипломатска нота со која бараат годишно одо-
брение за летање со листа на државните воздухоплови 
до Министерството за надворешни работи, на адреса 
објавена во Зборникот за воздухопловни информации . 

(2) По добивањето на дипломатската нота за годиш-
но одобрение за летање во смисла на став (1) од овој 
член, Министерството за надворешни работи го доста-
вува барањето со листата на странски државни возду-
хоплови до Министерството за одбрана заради давање 
согласност. 

(3) По добивање на согласноста од Министерството 
за одбрана, Министерството за надворешни работи го 
издава годишното одобрение.  

(4) Доставената согласност важи само за воздухоп-
ловите кои се наведени во листата со барањето за го-
дишно одобрение за летање на странски државни воз-
духоплови.  

(5) За воздухопловите кои не се наведени во листа-
та со барањето за годишно одобрение за летање на 
странски државни воздухоплови се применуваат одред-
бите од член 24 од оваа уредба. 

(6) Државата барател за поединечните летови на 
воздухопловите кои се на листата во барањето за го-
дишно одобрение за летање во смисла на став 1 од овој 
член, треба навреме да поднесе план за летање до цен-
тарот за одобрување на летови при давателот на услуги 
на воздухопловна навигација.  

(7) Центарот за одобрување на летови при давате-
лот на услуги на воздухопловна навигација треба по 
добивањето на планот за летање, веднаш да го просле-
ди до Министерството за одбрана. 

(8) Министерството за одбрана го евидентира летот 
и доколку има недоследности во доставениот план за 
летање може да го забрани летот. Доколку Министерс-
твото за одбрана нема забелешки на доставениот план 
за летање, летот може да се реализира.” 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 41-2952/1            Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година            на Владата на Република 
     Скопје                               Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1592. 

Врз основа на член 24 став 28 од Законот за безбед-
ност на производите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 33/2006, 63/2007, 24/2011, 51/2011 и 
148/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА  ЗАЕДНИЧКАТА РАМКА ЗА ПУШТАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ НА ПАЗАР И НАЧИНОТ НА ИЗ-
ВЕСТУВАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СВОЈСТВО 
НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ И 
НАЧИНОТ НА НАЗНАЧУВАЊЕ (НОТИФИКАЦИ-
ЈА)  НА  ТЕЛАТА ЗА  ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ  

ВО  ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА∗ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува заедничката рамка за пу-

штање на производите на пазар и начинот на известу-
вање за стекнување на својство на телата за оцена на 
сообразност и начинот на назначување (нотификација) 
на  телата за оцена на сообразност во Европската коми-
сија. 

Дефиниции 
 

Член 2 
 Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-

ат следново значење: 
1) „достапност на пазарот“ е секоја набавка на про-

извод за дистрибуција, потрошувачка или за употреба 
на пазарот во Република Македонија за време на тргов-
ска активност, како поврат на исплата или бесплатно; 

2) „пуштање на пазар“ е активност за подготовка  
на производот за прво пуштање на пазарот во Републи-
ка Македонија или во Европската унија; 

3) „производител“ е кое било физичко или правно 
лице кое произведува производ или има проектиран 
или произведен производ и го пушта производот на па-
зар под неговото име или трговска марка; 

4) „овластен застапник“ е секое  физичко или прав-
но лице основано во Република Македонија кое добило 
писмено овластување од производителот да дејствува 
во негово име и за негова сметка за посебни активно-
сти од кои произлегуваат обврските за застапништво 
утврдени во овластувањето согласно закон; 

 5) „увозник“ е кое било физичко или правно лице 
основано во Република Македонија кое на пазарот во 
Република Македонија пушта производ од друга земја; 
                                                                 
∗ *Со ова уредба се врши усогласување на Одлуката 
бр.768/2008/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 09 јули 
2008 година за заедничка рамка за пуштање на пазар на 
производи за укинување на Одлуката на Советот 93/465/ЕЕЗ, 
Службен весник С120, 16.05.2008 година (Текст со важност за 
ЕЕО )    CELEX  бр.32008D0768 

6) „дистрибутер“ е секое правно или физичко лице 
во синџирот на набавка кое не е производител ниту 
увозник и не влије врз безбедноста на производот при 
пуштање на производ на пазар; 

7) „економски оператори” се  производителот, овла-
стениот претставник, увозникот и дистрибутерот; 

8) „техничка спецификација“  e документ кој про-
пишува технички барања кои треба да бидат задоволе-
ни од одреден производ, процес или услуга; 

9) „хармонизиран стандард“ е стандард донесен од 
страна на едно од  Европските тела за стандардизација 
наведени во Анекс I на Директивата 98/34/EЗ врз осно-
ва на барање поднесено од страна на Комисијата во 
согласност со член 6 од истата Директива и истите се  
преземени и  усогласени во нациналните стандарди од 
страна на Институтот за стандардизација на Република 
Македонија; 

10) „акредитација“ е потврдување од страна на на-
ционалното тело за акредитација дека определено тело 
за оцена на сообразност ги задоволува барањата пред-
видени со хармонизираните национални стандарди и 
каде што тоа е применливо, сите дополнителни барања, 
вклучително и оние предвидени во релевантните се-
кторски шеми за акредитација, потребни за вршење на 
специфична дејност за оцена на сообразност; 

11) „национално тело за акредитација“ е Институ-
тот за акредитација на Република Македонија; 

12) „тело за оцена на сообразност” e тело кое извр-
шува активности за оцена на сообразност вклучувајќи 
калибрација, тестирање, сертификација и проверка 
(контрола); 

13) „нотифицирано тело“ е овластено тело за оцена 
на сообразност  пријавено во Европската комисија и 
земјите-членки на Европска унија;  

14) „овластено тело за известување“ е определен 
орган одговорен за следење на нотифицираните тела и 
за спроведување на постапката за известување на 
Европската комисија и земјите-членки на Европска 
унија; 

15) „оцена на сообразност“ е процесот со кој се до-
кажува дали се исполнети определени барања во однос 
на производ, процес, услуга, систем, лице или тело;  

16) „врaќање” e било која мерка со цел целосно 
повлекување на ризичните производи на производите-
лот или дистрибутерот кои им се веќе пласирани или 
достапни на потрошувачите ; 

17) „повлекување” е било која мерка со цел спречу-
вање на дистрибуција, презентација или нудење на 
производот опасен  за потрошувачот; 

18) „СЕ ознака“ е ознака со која производителот по-
тврдува дека производот е во согласност со применли-
вите барања утврдени во хармонизираното законодав-
ство каде е предвидено нејзино применување и 

19) „хармонизирано законодавство“ е законодав-
ството на Република Македонија со кое се хармонизи-
раат барањата за пуштање на производите на пазарот. 
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II. ЗАЕДНИЧКА РАМКА ЗА ПУШТАЊЕ НА 
 ПРОИЗВОДИТЕ НА ПАЗАР 

 
Одговорност на економските оператори 

 
Член 3 

(1) При пуштање на производите на пазар, економ-
ските оператори одговараат за сообразност на нивните 
производи со прописите за безбедност на производите, 
во зависност од нивната соодветна улога во синџирот 
на доставата. 

(2) Економските оператори се одговорни за обезбе-
дување на точни и целосни информации за нивните 
производи и дека истите се во согласност со прописите 
за безбедност на производите.  

 
Заштита на јавен интерес 

 
Член 4 

(1) При пуштање на пазар на безбеден производ 
или негово ставање во употреба, треба да се постигне и 
заштита на јавниот интерес согласно  барањата утврде-
ни  во прописите за безбедност на производите. 

(2) Во случај кога со прописите за безбедност на 
производите се утврдуваат основните барања, со нив 
треба да се предвиди и примена на хармонизирани 
стандарди и технички барања  кои  се поврзани со дру-
ги хармонизирани стандарди кои налагаат постапка за 
оцена на сообразност и ја даваат можноста за опреде-
лување на нивото на заштита со примена и на други 
средства. 

 
Постапки за оцена на сообразност 

 
Член 5 

(1) Кога  со  прописите за безбедност на производи-
те е пропишано да се врши оцена на сообразност за 
одреден производ, постапките кои се применуваат  за 
оцена на сообразност се избираат од модулите дадени 
во Прилог I кој е составен дел од ова уредба, во соглас-
ност со следниве критериуми : 

 (a)  дали тој модул е соодветен на типот  на произ-
водот; 

 (б)  природата на ризиците поврзани со производот 
и степенот до кој оцената на сообразност одговара на 
типот и степенот на ризик; 

(в) доколку вклученоста на трета страна е задолжи-
телна, потребно е  производителот да има избор меѓу 
гаранцијата за квалитет и потврдата  за сообразност за 
производот утврдени во модулите од Прилог I  од оваа 
уредба;  и 

(г) потребно е да се одбегне наметнување модули 
кои би биле премногу оптоварувачки во однос на ризи-
ците утврдени со прописите од областа на безбедноста 
на производите.  

(2) Кога производот е предмет на уредување на не-
колку технички  прописи  кои се  во рамките на  пред-

метот на уредување на оваа уредба, конзистетноста ме-
ѓу процедурите на оцена на сообразност треба да биде 
обезбедена согласно прописите од областа на безбед-
носта на производите. 

(3) Модулите од Прилог I од оваа уредба треба да 
се применуваат како што е соодветно за тој производ и 
во согласност со упатствата утврдени во тие модули. 

(4) За производи изработени по нарачка и за мало 
сериско производство во постапката за оцена на соо-
бразност се применуваат поедноставените технички и 
административни постапки. 

(5) Кога треба да се применуваат модулите од При-
лог I од оваа уредба, и секаде каде што е применливо и 
релевантно согласно прописите од областа на безбед-
ност на производите може: 

(а) во однос на техничката документација, да  се со-
држани дополнителни информации од оние што се 
утврдени во модулите; 

(б) во однос на времето за кое производителот 
и/или нотифицираното тело   се обврзани да ја чуваат 
секоја документација, да се промени периодот утврден 
во модулите; 

(в) да  му се обезбеди на производителот изборот на 
тестовите да се изврши од страна на акредитирано тело 
во негов состав или под одговорност на нотифицирано 
тело  избрано од страна на производителот;  

(г) кога се врши проверка на производот, да се 
утврди дека производителот може да избере дали испи-
тувањата и тестовите за проверка на сообразност на 
производите со соодветните барања ќе се спроведат 
преку испитување и тестирање на секој производ или 
преку испитување и тестирање на производите на ста-
тистичка основа; 

(д) да се обезбеди EC-типот на сертификат за испи-
тување да има период на важност; 

(ѓ) во однос на EC-типот на сертификат за испиту-
вање, да се определи  соодветните информации во од-
нос на оцената на сообразност и контрола на внатреш-
ните услуги да бидат вклучени во него или во неговите 
анекси; 

(е) да се обезбеди за различни постапки во однос на 
обврските на нотифицираното тело и да го информира 
Министерство за економија ; и 

(ж) доколку овластеното тело спроведува перио-
дични ревизии, да ја определи нивната динамиката. 

(6) Кога се  применуваат  модулите од  Прилог I од 
оваа уредба,  и секаде каде што е применливо и реле-
вантно согласно  техничките прописи треба : 

 (а) при извршување  на  проверки и/или верифика-
ција на производот од страна на нотифицираното тело 
и/или производителот да се утврдува за кои производи 
се однесуваат, поединечните декларации пропишани во 
технички прописи за одредениот производ и истите 
треба да содржат потребни информации за нивна иден-
тификација и 
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(б)  да се определи соодветениот тип на  EC испиту-
вање (тип на проект, тип на производ, тип на проект и 
производ) и потребните примероци за  спроведувањето.  

 
Оцена на сообразност 

 
Член 6 

(1) Кога со  хармонизираното законодавство се бара 
да се врши оцената на сообразност, истата  може да  се 
врши од страна на носители на јавни овластувања, про-
изводители и нотифицирани тела. 

(2) Кога со хармонизираното законодавство се 
предвидува оцената на сообразност да биде вршена од 
страна на носители на јавни овластувања, треба да се 
обезбеди  дека тие ги исполнуваат барањата кои се 
утврдени  со оваа  уредба за нотифицираните тела.   

 
III. НАЧИНОТ  НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕЛАТА ЗА 

ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 
 

Известување 
 

Член 7 
Република Македонија ја известува Европската ко-

мисија и земјите – членки на Европската унија за тела-
та овластени да спроведуваат задачи поврзани со оцена 
на сообразност, согласно оваа уредба. 

 
Органи за известување 

 
Член 8 

(1) Орган определен за известување на овластените 
тела за оцена на сообразност во Европската комисија и 
земјите - членки на Европската унија е Министерство-
то за економија. 

(2) Министерство за економија ја известува Европ-
ската комисија за неговите постапки за овластување и 
за постапките за нотификација на телата за оцена на 
сообразност, за следењето на нотифицираните тела и за 
сите настанати промени кај  телата за оцена на сообраз-
ност кои се нотифицирани тела. 

 
Доверливост на информации 

 
Член 9 

(1) Министерство за економија треба да ја штити 
доверливоста на информациите што ги добива. 

(2) Министерство за економија треба да обезбеди 
доволен број на стручни лица со цел правилно да ги из-
вршуваат работите во врска со известувањето на ноти-
фицираните тела. 

 
Барање за нотификација 

 
Член 10 

(1) Нотификација на телата за оцена на сообразност 
се врши доколку истите ги исполнуваат барањата утвр-
дени во ставовите од (2) до (11) од овој член. 

(2)  Телото  за оцена на сообразност треба да има 
статус на правно лице. 

(3) Телото за оцена  на сообразност треба да биде 
трето независно тело, независно од субјектот за кој вр-
ши оцена на сообразност или во однос на производот 
за кој што се врши оцена. Тело што припаѓа на деловно 
здружение или професионална групација, што ги заста-
пува субјектите вклучени во проектирањето, произ-
водството, снабдувањето, склопувањето, употребата 
или одржувањето на производот на кој се врши оцена 
на сообразност, може да се смета за такво тело под ус-
лов да ја докаже својата независнот и непостоење на 
било каков конфликт на интерес. 

(4) Телото за оцена  на сообразност, неговото најви-
соко раководство и персоналот одговорен за спроведу-
вање на задачите за оцена  на сообразност не можат да 
бидат проектанти, производители, снабдувачи, монте-
ри, купувачи, сопственици, корисници или одржувачи 
на производите за кои што се врши оцена на сообраз-
ност, ниту пак овластени претставници на некои од 
овие страни. При спроведување на оцената за сообраз-
ност од страна на телата не се попречува користење на 
оценети производи кои што се неопходни за извршува-
ње на оцената од страна на  телата за оцена на сообраз-
ност или нивно користење. Телото за оцена на сообраз-
ност, неговото највисоко раководство и  вработените  
одговорни за спроведување на задачите за оцена на со-
образност не можат да бидат директно вклучени во 
проектирањето, производството или изградбата, проме-
тот, монтирањето, употребата или одржувањето на 
производот, или се претставници на страната вклучена 
во  постапката на оценување. Тие не треба да бидат 
вклучени во оценувањето што може да е спротивно со 
нивната независност при донесувањето на одлуки или 
на интегритетот во однос на постапките за оцена на со-
образност за коишто тие се нотифицирани, особено за 
консултантските услуги. Телата за оцена на сообраз-
ност треба да обезбедат дека активностите на нивните 
подружници или подизведувачи нема да влијаат врз 
доверливоста, објективноста или непристрасноста на 
нивните постапки за оцена на сообразност. 

(5) Телата за оцена  на сообразност и нивните вра-
ботени треба да  ги извршуваат постапките за оцена на 
сообразност со највисок степен на професионален ин-
тегритет и задолжителна техничка способност во од-
делна област и не треба да бидат подложни на никаков 
притисок и компензација, особено финансиска, што 
може да влијае врз нивната одлука или на резултатите 
од нивните постапки за оцена на сообразност, особено 
во однос на луѓето или групите луѓе кои што имаат ин-
терес од резултататот на оцената. Телото за оцена  на 
сообразност  треба да е способно да ги извршува сите 
задачи поврзани со оцената на сообразност за кои е ов-
ластено согласно прописите од безбедност на произво-
дите и за кое е нотифицирано, без разлика дали тие за-
дачи ги спроведува самото тело за оцена  на сообраз-
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ност или се спроведени во негово име и на негова одго-
ворност. Телото за оцена  на сообразност  треба посто-
јано и за секоја постапка за оцена на сообразност и за 
секој вид или категорија производи  за  кои е нотифи-
цирано да има : 

(а) потребен број на вработени со техничко знаење 
и доволно и соодветно искуство за извршување на за-
дачите за оцена на сообразност; 

(б) опис на постапките во согласност со кои се 
спроведува оцената на сообразност, обезбедена транс-
парентност и можност за репродукција на истите по-
стапки и соодветни утврдени политики и постапки што 
прават разграничување меѓу задачите што ги извршува 
како нотифицирано тело  и другите активности; 

(в) постапки за извршување на активности што со-
одветно ја имаат предвид големината на субјектот, се-
кторот во кој што работи, неговата структура, степенот 
на сложеност на технологијата на односниот производ  
или сериската природа на производствениот процес; и 

(г) потребни средства за извршување на техничките 
и административните задачи во однос на активностите 
за оцена на сообразност на соодветен начин и пристап 
до сета неопходна опрема или капацитети. 

(6) стручните лица одговорни за извршување на 
активностите поврзани со оцената на сообразност тре-
ба да  имаат : 

(а) добра техничка и стручна обука што ги покрива 
сите активности за оцена на сообразност  за кои е ноти-
фицирано телото за оцена на сообразност; 

(б) задоволително познавање на барањата за оцени-
те што ги извршуваат и соодветно овластување за да ги 
спроведат оцените за сообразност; 

(в) соодветно познавање и разбирање на суштестве-
ните барања утврдени во хармонизираните стандарди и 
прописите од безбедност на производите, и нивна при-
мена ; и 

(г) способност за изготвување сертификати, евиден-
ција и извештаи што се доказ за извршената оцена на 
сообразност. 

 (8) највисокото раководство и вработените за оце-
на на сообразност  треба да  обезбедат непристрасност 
на телато за оцена на сообразност. Надоместоците на 
највисокото раководство и вработените во телото за 
оцена на сообразност не треба да зависат од бројот на 
спроведените оцени или од резултатите од извршените 
оцени за извршените оцени. 

 (9) телата за оцена на сообразност треба да бидат 
осигурани од одговорност доколку одговорноста не ја 
преземе земјата во согласност со закон, или пак земјата 
не е директно одговорна за оцената на сообразност.  

(10) Вработените во телото за оцена на сообразност 
треба да ја почитуваат професионалната доверливост 
во однос на сите информации добиени при спроведува-
њето на своите задачи согласно  прописите од областа 
на безбедност на производите, освен пред надлежните 
органи за надзор  на земјите  - членки на Европската 

унија  и на Република Македонија кај кои се вршат ва-
квите постапки. Правата на сопственост се заштитени 
согласно закон. 

(11) Телата за оцена  на сообразност учествуваат  
или обезбедуваат дека нивните вработени  за оцена  се 
информирани за соодветните активности за стандарди-
зација, кои се преземени од страна на Институтот за 
стандардизација на Република Македонија и Европска-
та унија.  

 
Подружници и подизведувачки активности на 

нотифицираните тела 
 

Член 11 
(1)  Кога  нотифицирано тело за оцена на сообраз-

ност склучува договор со подизведувачи за одредени 
задачи во однос на оцената на сообразност или користи 
подружници, треба да обезбеди дека подизведувачот 
или подружницата ги исполнуваат барањата утврдени 
во член 10 од оваа уредба и за тоа го известува - Мини-
стерството за економија .  

(2) Нотифицираните тела за оцена на сообразност 
преземаат целосна одговорност за задачите што ги из-
вршуваат подизведувачите или подружниците без раз-
лика каде се основани. Активностите може да бидат из-
вршени од подизведувачи или спроведени од подруж-
ница само доколку постои согласност од субјектот. 

(3) Нотифицираните тела треба да  ги стават на рас-
полагање на Министерството за економија соодветните 
документи за оцена на квалификациите на подизведу-
вачот или подружницата и работата која е извршена од 
нив согласно прописите од областа на безбедност на 
производите. 

 
Акредитирани и овластени тела во состав 

 
Член 12 

(1) Акредитирано тело во состав на субјектот може 
да се користи за извршување на активности за оцена на 
сообразност за субјектот во кој тоа е организирано со 
цел да се спроведат постапки утврдени во Прилог I – 
модули А1, А2, С1 или С2 од оваа уредба. Акредитира-
ното тело  треба да биде посебен и одделен дел од суб-
јектот и да не учествува во проектирањето, производс-
твото, снабдувањето, монтирањето, употребата или 
одржувањето на производите што ги оценува. 

(2) Акредитираното тело во состав на субјектот тре-
ба да ги исполнува следниве услови: 

(а) да e акредитирано во согласност со Законот за 
акредитација; 

(б) акредитираното тело и вработените во истото  
организациски треба да бидат препознатливи и да има-
ат методи за информирање во рамките на субјектот од 
кое што сочинуваат дел со што се обезбедува нивна  
непристрасност што ја докажуваат пред националното 
тело за акредитација;  
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(в) акредитираното тело и вработените во истото да 
не се одговорни за проектирањето, производството, 
снабдувањето, монтирањето, функционирањето или 
одржувањето на производите што ги оценуваат ниту да 
се вклучени во било која активност што може е спро-
тивност со нивната независност при донесувањето на 
одлуки или интегритет во однос на нивните активности 
за вршењето на оцена на сообразност; и 

(г)   своите услуги да  ги врши исклучиво за субје-
ктот во чиј состав се наоѓа .  

(3) Министерство за економија не го нотифицира 
акредитираното тело во состав на субјектот во Комиси-
јата и земјите-членки на Европската унија, освен по 
нивно барање ги доставува информациите што се одне-
суваат за акредитацијата на акредитираното тело во со-
став добиени од Институтот за акредитација на Репуб-
лика Македонија.  
IV. НАЧИН НА НАЗНАЧУВАЊЕ (НОТИФИКАЦИЈА) 

НА ТЕЛАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 
 

Барање за  назначување (нотификација) 
 

Член 13 
(1) Телото за  оцена на сообразност поднесува бара-

ње за нотификација  до Министерство за економија. 
(2) Барањето од став (1) на овој член треба да содр-

жи: опис на активностите за оцена на сообразност, мо-
дулот за оцена на  сообразност или модулите и произ-
водот или производите за кои што  телото е овластено, 
а во прилог сертификат за акредитација, со кој се по-
тврдува дека телото за оцена на сообразност ги испол-
нува барањата утврдени во член 10 од оваа уредба . 

 
Постапка на нотификација 

 
Член 14 

(1)  Министерството за економија  ги нотифицира 
во Европската комисија и земјите-членки  на Европска-
та унија исклучиво телата за оцена  на сообразност кои 
ги исполнуваат условите  утврдени во техничките про-
писи. 

(2) Министерството за економија нотификацијата 
до Европската комисија и земјите-членки во Европска-
та Унија ја врши со помош на електронски средства за 
известување утврдени од Европската комисија. 

(3) Нотификацијата  треба да содржи назив и седи-
ште на телата за оцена на сообразност со целосни пода-
тоци за активностите околу оцената за сообразност, 
модулот или модулите за оцена  на сообразност, произ-
водот или  производите и податоците за соодветната 
проверка на конкурентноста. 

 (4) Телото за оцена на сообразност може да извр-
шува активности на нотифицирано тело само доколку 
нема забелешки од Европската комисијата или другите 
земјте - членки во Европската унија во рок од две неде-
ли од известувањето доколку  има сертификат за акре-
дитација. 

 (5) Европската комисијата и земјите-членки на 
Европската унија се известуваат за секои наредни соод-
ветни измени настанати кај телото за оцена на сообраз-
ност. 

 
Идентификациски броеви и список на нотифицирани  

тела 
 

Член 15 
(1) Европската комисија доделува идентификаци-

ски број на нотифицираното  тело. Нотифицираното  
тело за оцена на сообразност добива единствен иденти-
фикациски број и доколку телото е нотифицирано за 
активности согласно повеќе  технички прописи. 

(2) Европската комисија јавно го става на распола-
гање списокот на нотифицираните тела за кои е изве-
стена согласно оваа уредба, со идентификациските 
броеви кои им се доделени и активностите за кои се но-
тифицирани.  

 (3) Европската комисија  врши постојано ажурира-
ње на списокот од став (2) на овој член. 

 
Измени во нотификацијата 

 
Член 16 

(1) Доколку Министерството за економија утврди 
или е информирано  дека нотифицираното  тело  пре-
станало да ги исполнува барањата утврдени во технич-
ките прописи и неговото решение за овластување е 
укинато, ја повлекува нотификацијата.  

(2) За повлекување на нотификацијата од став (1) на 
овој член, Министерството за економија ја информира 
Европската комисија и земјите – членки во Европската 
унија согласно постапката утврдена во член 14 став (2) 
од оваа уредба. 

(3) Во случајот од став (1) на овој член, Министерс-
твото за економија  презема соодветни мерки друго но-
тифицирано тело за оцена на сообразност да ги преземе 
предметите на телото чија нотификација е повлечена 
или предметите да се стават на располагање на Мини-
стерство за економија или органите за надзор на паза-
рот на нивно барање. 

 
Исполнување на барањата и одговорностите 

на нотифицираното  тело 
 

Член 17 
(1) Европската комисија ги испитува сите случаи за 

кои се сомнева или е доведена во сомнение по однос на 
надлежноста на нотифицираното тело или понатамош-
ното исполнување на барањата и одговорностите на 
нотифицираното  тело за кое е нотифицирано. 

(2) На барање на Европската комисија, Министерс-
твото за економија ги обезбедува сите информации за 
нотифицираното тело од доставувањето на барањето за 
отпочнување на постапката за нотификација или доста-
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вување на информации  за  понатамошно исполнување 
на барањата за телата за оцена на сообразност во однос 
на нивната надлежност. 

(3) Министерството за економија обезбедува тај-
ност и доверливост на сите чувствителни информации 
добиени за нотифицираните тела во процесот на истра-
жување од Европската комисија. 

(4)  Доколку Европската комисијата утврди дека 
нотифицираното тело не ги исполнувало или повеќе не 
ги исполнува барањата од своето нотифицирање, го из-
вестува Министерството за економија и бара да се пре-
земат соодветни мерки за одземање на нотификацијата 
и неговото овластување. 

 
Обврски на нотифицираните тела 

 
Член 18 

(1) Нотифицираните тела спроведуваат оцена на со-
образност во согласност со постапките за оцена на соо-
бразност предвидени во техничките прописи. 

(2) Оцената на сообразност се спроведува на про-
порционален начин избегнувајќи непотребни оптовару-
вања за економските оператори. Телата за оцена на со-
образност ги спроведуваат своите активности имајќи ја 
предвид големината на претпријатието, секторот во кој 
функционира, неговата структура, степенот на сложе-
ност на односната производствена технологија и обе-
мот или сериската природа на производствениот про-
цес. 

(3) Кога нотифицираното тело открие дека барања-
та утврдени во прописите за безбедност на производи-
те  или соодветните хармонизирани стандарди или тех-
ничките спецификации не се исполнети од страна на 
производителот, ќе му наложи на производителот да 
преземе соодветни  мерки за остранување на несоо-
бразноста и нема да издаде сертификат за сообразност. 

(4) Во случај кога при надзор на сообразност во вр-
ска со издадениот сертификат, нотифицираното тело 
востанови  дека производот повеќе не во е согласност 
со сертификатот за сообразност ќе му наложи на  про-
изводителот да преземе соодветни  мерки за остранува-
ње на несообразноста  и доколку е потребно ќе  го по-
ништи или повлече сертификатот за сообразност. 

(5) Кога не се преземени поправни мерки или тие го 
немаат потребното влијание, нотифицираното тело ќе 
го ограничи, поништи или ќе го  повлече  сертифика-
тот за сообразност. 

 
Обврска за информирање на нотифицираните тела 

 
Член 19 

(1)  Нотифицираните тела за оцена на сообразност 
го информираат  Министерството за економија за: 

(а) секое одбивање да се издаде, ограничување, по-
ништување или повлекување на сертификат за сообраз-
ност; 

(б) секоја околност која има влијание врз обемот и 
барањата за нотификација; 

(в) секое барање за информирање побарано од стра-
на на органите за надзор на пазарот во однос на актив-
ностите за оцена на сообразност; и 

(г) активностите за оцена на сообразност спроведе-
ни во рамките на нивната нотификација  и секоја друга 
извршена активност вклучувајќи прекугранични актив-
ности и подизведување. 

(2) Нотифицираните тела ги известуваат другите те-
ла кои спроведуваат слични активности за оцена на со-
образност што ги покриваат истите производи со соод-
ветни информации за прашања во однос на негативни-
те и на нивно барање за  позитивните резултати од оце-
ната на сообразност. 

 
Pазмена на искуства 

 
Член 20 

Министерство за економија презема мерки за раз-
мена на искуства меѓу надлежните органи на земјите-
членки на Европската унија одговорни за политиката 
за информирање за телата за оцена на сообразност. 

 
Координација на нотифицирани тела 

 
Член 21 

(1) Министерство за економија обезбедува соодвет-
на координација и соработка помеѓу нотифицираните 
тела  основани и правилно управувани во вид на се-
кторска или меѓусекторска група или групи на нотифи-
цирани тела. 

(2) Министерството за економија презема активно-
сти дека сите нотифицирани тела учествуваат во рабо-
тата на таа или тие групи, директно или со помош на 
назначени претставници. 

 
 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
  

Член 22 
Со денот влегување во сила на ова уредба, преста-

нува да важи Уредбата за начинот на назначување (но-
тификација) на телата за оцена на сообразност во 
Европската комисија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 105/2007). 

 
Член 23 

Одредбите од член 15 ставови (2) и (3) од оваа 
уредба ќе започнат да се применуваат  со пристапува-
ње на Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 24 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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1593. 

Bpз основа на член 27-а став (1) од Законот за кори-
стење и раслолагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Репубпика 
Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ  
ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за катастар на недвижности му престанува користење-
то на дел од недвижна ствар – деловен објект – Барака 
бр.16 (поранешна број 15), лоцирана во кругот на ад-
министрацијата на Град Скопје, на бул. „Илинденска“, 
во градскиот парк иа КП.бр.5318 – КО Центар I, при-
земје, во површина од 266 м2, запишана во Имотен 
лист бр. 55375 од 21.2.2012 година, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на времено користење на Министерството за транспорт 
и врски за период од 10 (десет) години, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за ката-
стар на недвижности и Министерството за транспорт и 
врски, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-1333/1     Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година     на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1594. 
Врз основа на член 16 став 1 точка 5 од Законот за 

заштита и спасување („Службен весник на  Република 
Македонија” бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11), 
Владата на Република  Македонија, на седницата одр-
жана на 2.5.2012 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА 
ВЕЖБА  „IPA CRO FLOODS 2012“  ВО  РЕПУБЛИКА  

ХРВАТСКА 
 
1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили 

за заштита и спасување за учество на меѓународната 

вежба „IPA CRO FLOODS 2012“ (во натамошниот 
текст: вежбата) во организација на Европската унија, 
која ќе се одржи во периодот 21-25 мај 2012 година во 
Република Хрватска. 

2. На вежбата ќе учествуваат вкупно 25 припадници 
и тоа: 

- тим лидер, заменик тим лидер, офицер за врски и 
помошник за логистичка поддршка - три припадници; 

- тим за спасување на вода со осум припадници; 
- тим за прва медицинска помош со три припадници; 
- тим за нуркачи со три припадници; 
- тим за спасување од урнатини со пет припадници; 
- тим со пумпи за одводнување со три припадници.  
3. Финансиските трошоци за превозот, сместување-

то, исхраната и трошоците на име на дневници за дено-
вите поминати во патување на учесниците на вежбата 
паѓаат на товар на организаторот. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасу-
вање на Република Македонија. 

5. По завршувањето на активностите од вежбата, 
Дирекцијата за заштита и спасување поднесува изве-
штај до Владата на Република Македонија.  

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на  објавување-
то  во  „Службен  весник  на  Република  Македонија”. 

 
Бр.41-2820/1                Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година            на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија  
                                м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 
1595. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија„ број 17/11 и 53/11), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Општината Кичево ќе врши работи за располагање 
со градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно ис-
полнетите услови од член 89 од Законот за градежно 
земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-2823/1                  Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија,  
                                м-р Владимир Пешевски,с.р. 
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1596. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште (Службен весник на Република Македони-
ја, број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ЗА ОПШТИНА КРУШЕВО 

 
Член 1 

Општината Крушево ќе врши работи за располага-
ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2825/1           Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година           на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
1597. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА 
КРИВА ПАЛАНКА 

 
Член 1 

Општината Крива Паланка ќе врши работи за рас-
полагање со градежно земјиште сопственост на Репуб-
лика Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје 
согласно исполнетите услови од член 89 од Законот за 
градежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2826/1       Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година         на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1598. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
број 17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА 
ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Општината Гостивар ќе врши работи за располага-
ње со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје соглас-
но исполнетите услови од член 89 од Законот за гра-
дежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2827/1     Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година           на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1599. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА 
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО 

 
Член 1 

Општината Чешиново - Облешево ќе врши работи 
за располагање со градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, кое се наоѓа на нејзиното по-
драчје согласно исполнетите услови од член 89 од За-
конот за градежно земјиште. 

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

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

 
Бр.41-2828/1                  Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија,  
                                м-р Владимир Пешевски,с.р. 
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1600. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градеж-
но земјиште (“Службен весник на Република Македо-
нија”, број 17/2011 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 2.05.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА НОВО  

СЕЛО 
 

Член 1 
Општината Ново Село ќе врши работи за распола-

гање со градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, сог-
ласно исполнетите услови од член 89 од Законот за 
градежно земјиште. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2829/1     Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година     на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1601. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Вла-
дата на Република Македонија на седницата одржана 
на 2.05.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  ИСТРАЖУВАЊА НА  
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, СО ЈАВЕН ПОВИК 

 
Член 1 

Концесиите  за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во функција на вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерални 
суровини на локалитетите за кои се предлага доделува-
ње. Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минерални суровини како 
единствен начин за продолжување на дејноста е по-
требно да се доделат под концесија минералните суро-
вини определени со оваа одлука. 

Член 2 
Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-
шки истражувања на пооделни видови на минерални 
суровини на следните локалитети: 

- локалитет “Лиска“ -  Старо Нагоричане за мине-
рална суровина глина; 

- локалитет “Петралица“ - Ранковце за минерална 
суровина глина; 

- локалитет “Манастирец“ - Карбинци за минерална 
суровина глина;  

- локалитет “Кокошиње“ - Куманово за минерална 
суровина бентонит; 

- локалитет “Ливадиште“ с. Никодин - Прилеп за 
минерална суровина кварц; 

- локалитет “Рулавица“ с. Псача - Ранковце за мине-
рална суровина кварц; 

- локалитет “Голубица“ с. Клечовце - Куманово за 
минерална суровина кварц; 

- локалитет “с. Марул “ - Прилеп за минерална су-
ровина кварц; 

- локалитет “с.Вепрчани “ - Прилеп за минерална 
суровина кварц; 

- локалитет “с. Тополчани“ - Прилеп за минерална 
суровина кварц; 

- локалитет “Брија“ с. Мојанци - Арачиново за ми-
нерална суровина кварц;  

- локалитет “Остра Чука“ - Долнени за минерална 
суровина варовник; 

- локалитет “Чардаклија“ - Штип за минерална су-
ровина варовник; 

- локалитет “Бел Камен“ - Куманово за минерална 
суровина варовник;  

- локалитет “Извор“ - Другово за минерална суро-
вина варовник; 

- локалитет “с. Чегране“ - Гостивар и Брвеница за 
минерална суровина варовник; 

- локалитет “Плоча-Бигор“ - Струга за минерална 
суровина варовник; 

- локалитет “Грнчиште “ - Градско  за минерална 
суровина варовник;  

- локалитет “Оџалија “ - Карбинци за минерална су-
ровина шкрилец;  

- локалитет “Голем Рид “ - Радовиш за минерална 
суровина шкрилец;  

- локалитет “Корешница “ - Демир Капија за мине-
рална суровина дијабаз; 

- локалитет “Гавран “ - Струмица за минерална су-
ровина дијабаз; 

- локалитет “Ежово Брдо “ - Карбинци за минерална 
суровина базалт;  

- локалитет “Кашка“ с. Кишино - Лозово за мине-
рална суровина кајанит; 



 Стр. 50 - Бр. 56                                                                                              7 мај 2012 
 
 

- локалитет “Мрзенци “ - Гевгелија за минерална 
суровина песок и чакал; 

- локалитет “Брждани “ - Другово за минерална су-
ровина железо; 

- локалитет “Турје“ - Другово и Дебарца за мине-
рална суровина железо; 

- локалитет “Осогово“ - Македонска Каменица и 
Крива Паланка за металични минерални суровини; 

- локалитет “Декова Дабица“ с. Бешиште - Прилеп 
за минерална суровина оникс и травертин; 

- локалитет “с. Бешиште“ - Прилеп за минерална 
суровина оникс и травертин; 

- локалитет “с. Сокол “ - Прилеп за минерална суро-
вина мермер; 

- локалитет “Дрманка“ - Прилеп за минерална суро-
вина гранит. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок 
од 180 дена. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија формира Комисија 
за спроведување на постапката во рок од десет дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја 
подготви тендерската документација, вклучувајќи го и 
нацртот на договорот и јавниот повик, по претходно 
одобрување од Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 
од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот по-
вик во домашни јавни гласила. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за вршење на детални геолошки истражувања на  
минерални суровини, со јавен повик (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 36/2012). 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-2954/1     Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година     на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1602. 
Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.24/2007,88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 2.5.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕР-
МЕР НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИ-
ЈА И УСЛУГИ ИЛИРИЈА - КОМЕРЦ ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ С.ОТЉА  ЛИПКОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

“ВУКСАН“, ОПШТИНА ЛИПКОВО 
 
 
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

ИЛИРИЈА - КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз - извоз с.Отља 
Липково се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – мермер на локалитетот “Вуксан“, 
Општина Липково, со површина на простор на конце-
сија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно 
поврзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7544190 4666590 
Т-2 7544750 4666820 
Т-3 7545270 4665390 
Т-4 7544832 4665432 

2. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,700320km2. 

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

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за 
утврдување на висината на надоместоците за издавање 
на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 
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6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 41-2955/1     Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година    на Владата на Република 
     Скопје                              Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1603. 
Врз основа на член 7 став 6 од Законот за учебници за 

основно и средно образование („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 
135/2011 и 46/2012), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
ЧЛЕНОВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА 

ЗА УЧЕБНИЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на надоме-

стокот за работата на претседателот и членовите на На-
ционалната комисија за учебници. 

 
Член 2 

Износот на надоместокот за работата за претседате-
лот на Националната комисија за учебници е по 2200 
денари за присуство на седница, но не повеќе од 6600 
денари месечен надоместок.  

Износот на надоместокот за работата на член во На-
ционалната комисија за учебници е по 1700 денари за 
присуство на седница, но не повеќе од 5100 денари ме-
сечен надоместок.  

 
Член 3 

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

  
Бр. 41-3101/1           Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година      на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1604. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за мине-

ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став 3 од Зако-
нот за концесии и други видови на јавно приватно 
партнерство (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.6/2012),Владата на Република Македонија,на 
седницата, одржана на 2.05.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА  МИНЕРАЛНИ  СУРОВИНИ,  СО ЈАВЕН  

ПОВИК 
 

Член 1 
Концесиите за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во функција на експлоатацијата на 
минералните суровини на локалитетот за кои се пред-
лага доделувањето. Со оглед на фактот дека правото за 
експлоатација на минерални суровини се стекнува со 
доделување на концесија, како и дека се работи за 
експлоатација на минерални суровини како единствен 
начин за продолжување на дејноста е потребно да се 
додели под концесија рудите на железо на локалитетот 
“Тајмиште“, општина Зајас определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на експлоатација е создавање на услови за рам-
номерното искористување на минералните суровини и 
нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на доделување на концесија за експлоата-
ција се руди на железо на локалитетот “Тајмиште“, оп-
штина Зајас. 

Концесијата за експлоатација ќе се додели на:  
- понудувачите што ќе успеат да ги задоволат усло-

вите содржани во тендерската документација и јавниот 
повик и 

- понудувачите кои во рок од пет години од отпоч-
нувањето со експлоатација на минералните суровини – 
руди на железо ке изградат постројки за преработка, 
концентрирање и топење на рудите на железо во облик 
на метал. 

                                                              
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за експло-
атација ќе биде спроведена во рок од 240 дена. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија формира Комисија 
за спроведување на постапката во рок од десет дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подго-
тви тендерската документација, вклучувајќи го и нацр-
тот на договорот и јавниот повик, по претходно одо-
брување од Владата на Република Македонија на пред-
лог на министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
ни суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик во домашни и 
странски јавни гласила. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

Бр. 41-3136/1     Заменик на претседателот 
2 мај 2012 година    на Владата на Република 

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

__________ 
1605. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерал-
ните суровини („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 
53/2011 и 136/2011) и член 17 став 3 од Законот за кон-
цесии и јавно приватно партнерство (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 2.5.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-
НЕРАЛНИ  СУРОВИНИ ,  СО  ЈАВЕН  ПОВИК  

 
Член 1 

Концесиите  за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во функција на вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерални 
суровини на локалитетите за кои се предлага доделува-
ње. Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се 
работи за истражување на минерални суровини како 
единствен начин за продолжување на дејноста е по-
требно да се доделат под концесија минералните суро-
вини определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

Член 3 
Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-

шки истражувања на пооделни видови на минерални 
суровини на следните локалитети: 

- локалитет “Дебриште“ – Росоман за минерална су-
ровина варовник;  

- локалитет “Баир“ с. Горно Оризари – Велес за ми-
нерална суровина варовник;  

- локалитет “Пагаруша“ – Студеничани за минерал-
на суровина варовник; 

- локалитет “с. Модрич“ – Струга за минерална су-
ровина варовник; 

- локалитет “Ќојлија“ – Петровец за минерална су-
ровина варовник; 

- локалитет “Барбарас“ – Долнени за минерална су-
ровина варовник; 

- локалитет “Градиште“ с. Могорче – Дебар за ми-
нерална суровина варовник; 

- локалитет “Облец“ – Дебарца и Другово за мине-
рална суровина варовник; 

- локалитет “Тројаци“ – Прилеп за минерална суро-
вина варовник; 

- локалитет “Остра Чука“ с. Дебреште – Долнени за 
минерална суровина варовник; 

- локалитет “Габер-Радине“ с. Ново Село – Дебарца 
за минерална суровина варовник; 

- локалитет “Градец“– Виница за минерална суро-
вина глина;  

- локалитет “Горица“ – Чешиново – Облешево за 
минерална суровина глина; 

- локалитет “Петрино Болно“– Ресен за минерална 
суровина туларска глина;  

- локалитет “Козјак“ с. Ореше – Чашка за минерал-
на суровина кварц; 

- локалитет “Кравечки Присој“ с. Степанци – Ча-
шка за минерална суровина кварц; 

- локалитет “Локвичиња“ с. Осинчани – Студенича-
ни за минерална суровина кварц; 

- локалитет “Лавинчеви“ – Гази Баба за минерална 
суровина кварцит; 

- локалитет “с. Дреново и с. Лесново“ – Пробиштип 
за минерална суровина вулкански туф;  

- локалитет “Самовиљак“ с. Кален – Прилеп за ми-
нерална суровина амфиболит;  

- локалитет “Ќупријан“ с. Батинци – Студеничани 
за минерална суровина песок и чакал;  

- локалитет “Оџов Чукар“ с. Звегор – Делчево за 
минерална суровина песок;  

- локалитет “Голем Дол“ – Сопиште за минерална 
суровина песок и чакал; 

- локалитет “Гечерлиски Рид 1“ – Босилово за ми-
нерална суровина песок и чакал; 

- локалитет “Гечерлиски Рид“ – Босилово за мине-
рална суровина песок и чакал; 

- локалитет “Моране“ – Студеничани за минерална 
суровина песок; 
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- локалитет “Бел Камен“ с. Стенковец – Чучер Сан-
дево за минерална суровина варовник; 

- локалитет “Краста“ с. Опејнца – Охрид за мине-
рална суровина варовник; 

- локалитет “Рамна Нива“ с. Богомила – Чашка за 
минерална суровина кварц; 

- локалитет “Пештерница“ - Неготино за минерална 
суровина песок, глина и лапорец;  

- локалитет “Пепелиште“ - Неготино за минерална 
суровина песок, глина и лапорец  

- локалитет “Стара Корија“ - Липково за минерална 
суровина дијабаз; 

- локалитет “Башибос - Бајрамбос“ – Дојран за ми-
нерална суровина бакар, злато, сребро, олово и цинк; 

- локалитет “Џурово“ – Прилеп за минерална суро-
вина травертин; 

- локалитет “Сладун“ – Прилеп за минерална суро-
вина мермер; 

- локалитет “Поле “с. Бешиште – Прилеп за мине-
рална суровина оникс и травертин; 

- локалитет “Кладник“ с. Козица – Другово за мине-
рална суровина мермер; 

- локалитет “Гробиште“ Г. Палчиште – Боговиње за 
минерална суровина мермер; 

- локалитет “Црн Габер“ с. Бабино – Демир Хисар 
за минерална суровина мермер; 

- локалитет “Рамниште“ с. Никодин – Прилеп за 
минерална суровина мермер; 

- локалитет “Под Ано“ – Валандово за минерална 
суровина геотермална вода;  

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања ќе биде спроведена во рок 
од 270 дена, од денот на формирање на Комисијата за 
спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија формира Комисија 
за спроведување на постапката во рок од десет дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подго-
тви тендерската документација, вклучувајќи го и нацр-
тот на договорот и јавниот повик, по претходно одо-
брување од Владата на Република Македонија на пред-
лог на министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за детални геолошки истра-
жувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 
од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот по-
вик во домашни јавни гласила. 

Член 5 
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-3231/1                  Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година             на Владата на Република 
    Скопје                                   Македонија,  
                                м-р Владимир Пешевски,с.р. 

__________ 
1606. 

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 17 став (3) од За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 2.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ  НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Концесиите  за експлоатација на минерални сурови-

ни се доделуваат во фунција на експлоатација на мине-
рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-
делување. На истите локалитети во изминатиот период 
веќе е вршена експлоатација на минерални суровини.  
Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на 
минерални суровини се стекнува со доделување на 
концесија, како единствен начин за продолжување на 
дејноста е потребно да се доделат под концесија мине-
ралните суровини определени со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
експлоатација на минерални суровини е  создавање на 
услови за рамномерно искористување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е експлоатација на поодел-
ни видови на минерални суровини на следните локали-
тети: 

- минерална суровина- варовник на локалитетот 
“Тројаци“ - Прилеп;  

- минерална суровина-варовник на локалитетот 
“Краста“ - Куманово;  
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- минерална суровина-дијабаз на локалитетот “Ори-
зари“ - Липково; 

- минерална суровина-варовник на локалитетот 
“Татарли Чука“ - Валандово;  

- минерална суровина-дијабаз на локалитетот “Ѓоп-
чели“ - Дојран;  

- минерална суровина-варовник на локалитетот 
“Превалец“ – Велес;  

- минерална суровина-варовник на локалитетот 
“Тодорови Бавчи“ - Велес;  

- минерална суровина-кварцит на локалитетот 
“Марков Камен“ - Чучер Сандево; 

- минерална суровина-термоминерална вода на ло-
калитетот “Кежовица и Лџи“ – Штип и 

- минерална суровина-термоминерална вода на ло-
калитетот “Стрновец” - Старо Нагоричане. 

Концесиите за експлоатација на минерални сурови-
ни од став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за експлоатација на минерслни сурови-
ни ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги 
задоволат условите содржани во тендерската докумен-
тација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесии за експлоа-
тација на минерални суровини ќе биде спроведена во 
рок од 270 дена, од денот на формирање на Комисијата 
за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за економија формира Комисија 
за спроведување на постапката во рок од десет дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член треба да ја подго-
тви тендерската документација, вклучувајќи го и нацр-
тот на договорот и јавниот повик, по претходно одо-
брување од Владата на Република Македонија на пред-
лог на министерот за економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
ни суровини, Комисијата од став 2 од овој член во рок 
од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јав-
ни гласила. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-3232/1     Заменик на претседателот 

2 мај 2012 година          на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1607. 
Врз основа на член 21 став 1 алинеја 1 од Законот 

за јавните патишта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 
23/2011 и 44/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25 април 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 
1. Наташа Валкановска се разрешува од должноста 

директор на Агенцијата за државни патишта, на нејзи-
но барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „ Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Број 23-3198/1                    Претседател на Владата 

25 април 2012 година            на Република Македонија, 
        Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

1608. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011 и 
44/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 2 мај 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР  НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

 
 
1. За директор на Агенцијата за државни патишта  

се именува Љупчо Георгиевски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
   Број 23-3333/1                       Претседател на Владата 
2 мај 2012 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД  
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1609. 
Врз основа на член 47, а во врска со  член 18  став 4 

од Законот за безбедност и здравје при работа („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 92/07 и 
136/11), министерот за труд и социјална политика до-
несе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЛИ-
ЦА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и видот 
на стручното усовршување на стручните лица од обла-
ста на безбедност при работа.  
 

Член 2 
(1) По стекнувањето на уверението за положен 

стручен испит за безбедност при работа, стручните ли-
ца  континуирано се усовршуваат. 

(2) Стручните лица со стручното усовршување се  
стекнуваат со знаења и вештини за извршување на ра-
ботите од областа на безбедност при работа.  

 
Член 3 

Стручното лице стручното усовршување може да го 
остварува преку: 

1. Посетување на стручни предавања, конгреси, се-
минари, обуки  или учество на национална експертска 
средба од областа на безбедност и здравје при работа. 

2. Посетување на стручни студии од областа на без-
бедност и здравје при работа. 

3. Студиски патувања и посети каде се одржуваат 
работилници од областа на безбедност и здравје при 
работа. 

4. и слично.  
Стручното лице стручното усовршување освен на 

начин утврден во ставот 1 на овој член може да го ос-
тваруваат и со: 

1. Учество со сопствено излагање на конгреси, се-
минари, обуки  или на експертски средби во странство 
со сопствени излагања, од областа на безбедност и 
здравје при работа. 

2. Објавување на научни статии во научни списани-
ја, зборник на трудови, книга или монографија. 

3. Креирање на  мултимедијални програми. 
 

Член 4 
Од стручното усовршување стручните лица добива-

ат соодветен сертификат, потврда или друг содветен  
документ во зависност од видот на стручното усовршу-
вање од член 3 од овој правилник.  

  
Член 5 

За стручното усовршување на стручните лица од 
страна на работодавачот се води евиденција во писме-
на и електронска форма. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 07-3055/3 

25 април  2012 година           Министер, 
   Скопје                     Спиро Ристовски, с.р.  

__________ 
1610. 

Согласно член 46 став 3 од Законот за безбедност и 
здравје при работа („Службен весник на РМ“ бр. 92/07 
и 136/11), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ РАБОТИ  И 
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ПРИ РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на тро-

шоците за издавање на дозвола за вршење на стручни 
работи и полагање на стручен испит за безбедност при 
работа. 

 
Член 2 

(1) Висината на трошоците кои треба да ги плати 
правното или физичкото лице за добивање на дозвола 
за вршење на стручните работи за безбедност при рабо-
та изнесува: 

 
Ред. 
број 
 

Стручни работи 
за безбедност при работа 

 

висина во 
(во денари) 

1 Процена на ризикот  18.000 денари 
2 
 

Редовно работа тестирање  
и контрола на опремата за  18.000 денари 

3 Концепт за изјавата  
за безбедност 18.000 денари 

4 Изработка и спроведување на 
програми за обука на врабо-
тените за безбедно извршува-
ње на работата 18.000 денари 

5 Периодични мерења на хеми-
ските, физичките и биолошки 
штетности и на микрокли-
матските услови во работна-
та средина   

5.1  Периодични мерења  
на хемиските штетности 9.000 денари 
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5.2  Периодични мерења 

на физичките штетности 9.000 денари 
5.3  Периодични мерења  

на биолошките штетности 9.000 денари 
 
(2) Трошоците од став 1 на овој член се плаќаат при 

поднесување на пријавата од страна на правното или 
физичкото лице за добивање на дозвола за стручни ра-
боти за безбедност при работа. 

 
Член 3 

За вршeњето на увидот од страна на Комисијата за 
утврдување на условите за вработените, организацијата, 
техничките и другите услови  кои треба да ги исполни 
правното или физичкото лице за вршење на стручни ра-
боти за безбедност при работа, подносителот на барање-
то уплатува сума во износ од 5.000 денари.  

 
Член 4 

(1) Висината на трошоците за полагање на стручни-
от испит за безбедност при работа изнесува: 

1. За стручен испит кој се полагаа прв пат – 6.000 
денари.  

2. За стручен испит кој се полага втор пат – 4.000 
денари. 

3. Ако кандидатот полага по трет пат се наплатува 
износ утврден во точка 1 став (1) од овој член. 

(2) Ако кандидатот повторно го полага посебниот 
дел од стручниот испит, висината на повторното пола-
гање изнесува 70% од износот утврден во став (1)  точ-
ка 1 од на овој член.                                                      

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонијa”. 

 
Бр. 07-3055/3 

25 април 2012 година                           Министер, 
    Скопје                 Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1611. 

Врз основа на член 21 од Законот за животна среди-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 
124/2010 и 51/2011), министерот за животна средина и 
просторно планирање во согласност со министерот за 
здравство, министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и министерот за економија, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА  НАРЕДБА ЗА 
ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ВНАТРЕШЕН ПРО-
МЕТ, ОТКУП  И ИЗВОЗ НА ОТПАДОЦИ И ОСТА-
ТОЦИ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, 
АЛУМИНИУМ,  БАКАР, ОЛОВО,  ЦИНК,  КАЛАЈ,  

БРОНЗА И МЕСИНГ 
 

Член 1 
Наредбата за забрана за вршење на внатрешен про-

мет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на произво-
ди од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, 
калај, бронза и месинг (“ Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 41/2012) престанува да важи. 

Член 2 
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во  “ Службен весник на Република Македонија “. 
 
Бр. 07 – 2807/5 

3 мај 2012 година 
    Скопје 
 
Министер за животна 
средина и просторно  

планирање, 
Абдилаќим Адеми, с.р. 

 

Министер за економија, 
Ваљон Сараќини, с.р. 

Министер за здравство, 
Никола Тодоров, с.р. 

 

Министер за земјоделство, 
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1612. 
Врз основа на член 158-s точка 1) и член 154 став 

(1) точка 4) а во врска со член 151 од Законот за супер-
визија на осигурување – пречистен текст („Службен 
весник на РМ“ бр. 30/2012), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ДРУШ-
ТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, 
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И 
БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА 
СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И КРАЈНИ РО-
КОВИ И НАЧИНИ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ  

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на из-
вештаите кои друштвата за застапување во осигурува-
ње, осигурително брокерските друштва и банките кои 
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добиле дозвола за вршење работи на застапување во 
осигурување (во понатамошниот текст: банки) се 
должни да ги поднесуваат до Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување (во понатамошниот текст: Агенција-
та) согласно членот 151 од Законот за супервизија на 
осигурување (во понатамошниот текст: Законот) и 
крајните рокови и начини на поднесување на истите до 
Агенцијата.  

 
Обврски за известување 

 
Член 2 

(1) Друштвата за застапување во осигурување се 
должни да ја известуваат Агенцијата за: 

1. Промена на податоците внесени во трговскиот 
регистар; 

2. Структурата и обемот на работи на застапување 
во осигурување по одделни друштва за осигурување;  

3. Исполнување на обврските од член 134-е став (3) 
од Законот;  

4. Исполнување на обврските од член 134-е став  (4) 
и (7) од Законот и  

5. Исполнување на обврските од член 134-е став (8) 
од Законот. 

 (2) Банките се должни да ја известуваат Агенцијата за: 
1. Структурата и обемот на работи на застапување 

во осигурување по одделни друштва за осигурување;  
2. Исполнување на обврските од член 134-е став (4) 

и (7) од Законот и 
3. Исполнување на обврските од член 134-е став (8) 

од Законот. 
(3) Осигурително брокерските друштва се должни 

да ја известуваат Агенцијата за: 
1. Промена на податоците внесени во трговскиот 

регистар; 
2. Структурата и обемот на осигурително брокер-

ските работи по одделни друштва за осигурување;  
3. Правни и економски односи од членот 141 став 

(2) од Законот; 
4. Исполнување на обврските од член 146 став (2) 

точка 11) од Законот 
5. Исполнување на обврските од  член 148 став (4) 

од Законот  
6. Исполнување на обврските од член 148 став (5)  

од Законот 
7. Исполнување на обврските од  член  150 став (1) 

и (3) од Законот. 
 
Известување за промена на податоците внесени  

во трговскиот регистар 
 

Член 3 
Во однос на член 2 став (1) точка 1) и став (3) точка 

1) од овој правилник, друштвата за застапување во оси-
гурување и осигурително брокерските друштва се 

должни до Агенцијата да ја достават пријавата за упис 
во трговскиот регистар и потребните прилози (исправи 
и докази), во коишто се содржани податоците што се 
запишуваат во трговскиот регистар, истовремено со 
нивно поднесување во трговскиот  регистар, а Решени-
ето за упис на промените во трговскиот регистар во 
рок од пет работни дена од денот на прием на решение-
то.  

 
Известување за структурата и обемот на работите на 
застапување во осигурување, односно осигурително 
брокерски работи по одделни друштва за осигурување 
 

Член 4 
(1) Во однос на член 2 став (1) точка 2) и став (2) 

точка 1) од овој правилник, друштвата за застапување 
во осигурување и банките се должни до Агенцијата да 
достават податоци за структурата и обемот на работи 
на застапување во осигурување по одделни друштва за 
осигурување согласно формата и содржината на пода-
тоците пропишана со образецот – ОДЗ1, кој е даден во 
Прилог 1 со назив Статистички податоци за друштвата 
за застапување во осигурување кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Во однос на член 2 став (3) точка 2 од овој пра-
вилник, осигурително брокерските друштва се должни 
до Агенцијата да достават податоци за структурата и 
обемот на осигурително брокерските работи по оддел-
ни друштва за осигурување согласно формата и содр-
жината на податоците пропишана со обрасците ОБД1 и 
ОБД2 кои се дадени во Прилог 2  со назив Статистички 
податоци за осигурително брокерските друштва кои се 
составен дел на овој правилник.   

(3) Друштвата за застапување во осигурување, оси-
гурително брокерските друштва и банките се должни 
да ги составуваат обрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2 наве-
дени во ставовите (1) и (2) од овој член согласно Упат-
ството за пополнување на обрасците кое е дадено во 
Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.  

(4) Друштвата за застапување во осигурување, оси-
гурително брокерските друштва и банките се должни 
пополнетите обрасци од ставовите (1) и (2) од овој 
член да ги составуваат на квартална кумулативна осно-
ва и тоа со следната состојба: 

 
I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12  
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(5) Друштвата за застапување во осигурување, оси-
гурително брокерските друштва и банките се должни 
пополнетите обрасци да ги доставуваат до Агенцијата 
во рок од 30 дена од истекот на последниот ден од 
пресметковниот период за кој се изготвуваат истите. 

(6) Друштвата за застапување во осигурување, оси-
гурително брокерските друштва и банките се должни 
извештаите од ставовите (1) и (2) од овој член да ги до-
ставуваат до Агенцијата во наведените рокови во хар-
тиена и електронска форма. 

(7) Агенцијата го задржува правото да пропише 
електронски формат на извештаите кои друштвата за 
застапување во осигурување, осигурително брокерски-
те друштва и банките ќе ги пополнуваат и ќе ги доста-
вуваат до Агенцијата. 

 
Известување за исполнување на обврските од членови-
те 134-е став (3) и член 146 став (2) точка 11) од Законот 

 
Член 5 

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 3) и став (3) 
точка 4) од овој правилник, друштвата за застапување 
во осигурување, осигурително брокерските друштва се 
должни Агенцијата да ја известат за: 

1. Промени во сопственичката структура на друш-
твото со доставување на Извод од акционерската книга 
на друштвото, во рок од 5 дена од денот на евидентира-
ње на промената во Централниот депозитар за хартии 
од вредност; 

2. Вложувања во купување на акции и удели на дру-
ги трговски друштва со кои друштвото  за застапување 
во осигурување стекнува најмалку 10% од акциите, од-
носно уделите во друштвото, со доставување на Извод 
од Централниот депозитар за хартии од вредност во 
рок од 5 дена од денот на евидентирање на вложување-
то во депозитарот; 

3. Именување и разрешување на членови на органот 
на управување на друштвото за застапување во осигу-
рување со доставување на Одлука за именување, од-
носно разрешување, донесена од надлежен орган на 
друштвото и податоци за именуваното лице, во рок од 
5 дена од денот на донесување на одлуката; 

4. Постоење на какви било други правни и економ-
ски односи со друштва за осигурување или други 
друштва за застапување во осигурување, со доставува-
ње на писмено известување за наведените односи, 
склучениот договор или друга поткерпувачка докумен-
тација, во рок од  5 дена од денот на настанување на 
односот. 

Известување за исполнување на обврските од членови-
те 134-е став (4) и (7) и член 150 став  (1) и (3) од Законот 

 
Член 6 

(1) Во однос на член 2 став (1) точка 4), став (2) 
точка 3) и став (3) точка 7) од овој правилник, друш-
твата за застапување во осигурување, банките и осигу-
рително брокерските друштва се должни до Агенцијата 
да достават договор за осигурување од професионална 
одговорност склучен со друштво за осигурување во 
рок од 15 дена од денот на склучување, односно обно-
вување на договорот. 

(2) Друштвата за застапување во осигурување, оси-
гурително брокерските друштва и банките се должни 
Агенцијата  да ја известат и за евентуално раскинување 
на договорот од став 1 на овој член, како и за негово 
какво било изменување и/или дополнување. 

(3) Во однос на друштвата за застапување во осигу-
рување и банките, договорот од став (1) на овој член не 
смее да биде склучен со друштвото за осигурување со 
кое друштвото за застапување во осигурување склучи-
ло договор за вршење работи на застапување во осигу-
рување. 

 
Исполнување на обврските од член 134-е став (8) и 

член 148 став (5) од Законот 
 

Член 7 
(1) Во однос на член 2 став (1) точка 5) од овој пра-

вилник, друштвата за застапување во осигурување се 
должни до Агенцијата  да достават податоци за лицата 
кои имаат лиценца за застапник во осигурување и кои 
се вработени во редовен работен однос во друштвото 
за застапување во осигурување или имаат склучено до-
говор за застапување во осигурување со друштвото за 
застапување во осигурување, согласно формата и содр-
жината на податоците пропишана во образецот ОДЗ2 
кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов со-
ставен дел. 

(2) Во однос на член 2 став (2) точка 4) од овој пра-
вилник, банките се должни до Агенцијата  да достават 
податоци за лицата кои имаат лиценца за застапник во 
осигурување и кои се вработени во редовен работен 
однос во банката, согласно формата и содржината на 
податоците пропишана во образецот ОДЗ2 кој е даден 
во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел. 

(3) Во однос на член 2 став (3) точка 6) од овој 
правилник, осигурително брокерските друштва се 
должни до Агенцијата  да достават податоци за ли-
цата кои имаат лиценца за осигурителен брокер и 
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кои се вработени со редовен работен однос во осигу-
рително брокерското друштво, согласно формата и 
содржината на податоците пропишана во образецот 
ОБД3 кој е даден во Прилог 2 од овој правилник и е 
негов составен дел. 

 
Правни и економски односи од членот 141 став (2) 

од Законот 
 

Член 8 
(1) Во однос на член 2 став (3) точка 3) од овој пра-

вилник, осигурително брокерските друштва се должни 
Агенцијата да ја известуваат за секој договор за врше-
ње осигурително брокерски работи склучен со друш-
твата за осигурување согласно кој осигурително бро-
керското друштво има право на посебна или повисока 
провизија за посредување за склучување на договори 
за осигурување за одделна класа на осигурување или за 
одделно друштво за осигурување.  

(2) Во прилог кон известувањето од став (1) на овој 
член, осигурително брокерските друштва се должни до 
Агенцијата да го достават договорот во рок од 5 дена 
од денот на негово склучување.  

(3) Осигурително брокерските друштва се должни 
Агенцијата да ја известуваат и за секоја измена на 
склучениот договор од став (1) на овој член, како и за 
негово раскинување во рок од 5 дена од денот на изме-
ната, односно раскинувањето. 

 
Прецизирање на формата на доставување на докумен-
тацијата потребна за спроведување на правилникот 

 
Член 9 

Друштвата за застапување во осигурување, осигу-
рително брокерските друштва и банките се должни до-
кументацијата која ја доставуваат во прилог кон изве-
стувањето, а која е наведена во овој правилник, да ја 
достават во оригинал или копија заверена кај овласте-
но лице (нотар), потпишана од овластено лице или од 
соодветниот надлежен орган. Доколку документот што 
треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригина-
лот се доставува и превод на македонски јазик, преве-
ден од овластен судски преведувач и заверен кај овла-
стено лице нотар. 

 
Доставување на друга документација на барање на 

Агенцијата 
 

Член 10 
Друштвата за застапување во осигурување, оси-

гурително брокерските друштва и банките се долж-
ни на барање на Агенцијата да достават и други ин-

формации и документи потребни за спроведување 
супервизија врз работењето на друштвото, односно 
вршење на други надлежности од страна на Агенци-
јата. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

освен одредбите од членот 2 ставови (2) и (3) од овој 

правилник кои ќе започнат да се применуваат при изго-

твување на извештаите со состојба на 30 јуни 2012 го-

дина. 

 

Бр. 0201-1088/3            Претседател  

18 април 2012 година                 на Совет на експерти, 

   Скопје                               д-р Климе Попоски, с.р. 

 

ПРИЛОГ 1 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШ-

ТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

ОДЗ1 - Структура и обем на извршени работи на за-

стапување во осигурување по одделни друштва за оси-

гурување –  

 

ОДЗ2 - Вработени лиценцирани застапници  

 

 

ПРИЛОГ 2 СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУ-

РИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 

ОБД1 и ОБД2 - Структура и обем на извршени оси-

гурително брокерски работи по одделни друштва за 

осигурување  

 

ОБД3 - Вработени лиценцирани осигурителни бро-

кери 

 

 

ПРИЛОГ 3 – УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОБРАСЦИТЕ ОДЗ1, ОБД1 И ОБД2 
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ПРИЛОГ 3  

 
У п а т с т в о 

за пополнување на обрасците ОДЗ1, ОБД1 и ОБД2 
 
I. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1 
 
1. Oпшти одредби 
Друштвото за застапување во осигурување најпрво 

ги пополнува бараните податоци од страната ОДЗ По-
четна и истата ја доставува до Агенцијата заедно со 
останатите обрасци.    

Друштвото за застапување во осигурување треба да 
го пополни образецот ОДЗ1 за секое друштво за осигу-
рување за коешто врши работи на застапување во оси-
гурување, односно треба да ја пополни табелата од се-
кој worksheet означен како ОДЗ (назив на друштво). 
   

Податоците во образецот ОДЗ1 се внесуваат на ку-
мулативна квартална основа, за следниот период: 
  

I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12    
 
2. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1

      
100. Број на склучени договори – се внесува бро-

јот на договори за осигурување што се склучени во 
кварталот (по однос на нови клиенти или обновени до-
говори). Во овој параметар не влегуваат склучените до-
говори во кварталот коишто биле сторнирани или пре-
кинати во истиот период.      

 
Ако се склучува колективно осигурување и се изда-

ва само една полиса, тогаш се брои само еднаш.  
     

Доколку договорот покрива осигурени настани по 
однос на различни класи на осигурување, тогаш дого-
ворот се внесува во секоја класа на осигурување, сог-
ласно поделбата на класите на осигурување од овој 
образец.        

Кај осигурувањето на живот, нa пример, доколку е 
издадена само една полиса зa мешано осигурување ко-
јашто вклучува дополнително осигурување од смрт ка-
ко последица на незгода, тогаш овој параметар треба 
да се прикаже на следниот начин: се впишува 1 во 
1901, 1 во 1902 и 1 во 19.        

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за си-
те класи на осигурување претставува број на склучени 
договори, без разлика дали полисата покрива ризици 
од една или повеќе класи на осигурување.   
      

200. Бруто полисираната премија – се внесува: 
- за неживотно осигурување, сите износи на преми-

ја  (во илјади денари) кои се договорени (полисирани) 
во тековниот пресметковен период (и кои се однесува-
ат на целото времетраење на договорот за осигурува-
ње), без разлика дали истите во целост или делумно се 
однесуваат на наредниот пресметковен период.  

- за осигурување на живот, сите износи на премија (во 
илјади денари) кои се доспеани (врз основа на одредбите од 
договорот за осигурување) во тековниот пресметковен пер-
иод во однос на сите склучени договори за осигурување. 
Бруто полисираната премија за осигурување на живот 
вклучува: еднократно платенa премија по договори за оси-
гурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот 
период или е рата на премија која доспеала за наплата во 
текот на пресметковниот период во случај кога согласно 
договорот за осигурување е договорено повеќекратно пла-
ќање на премијата.          

300.Реализирана провизија – се внесува износот 
на надоместоци во кварталот (во илјади денари) кои-
што Осигурителното брокерско друштво ги примило 
или ги побарува од друштвото за осигурување, соглас-
но договорот со кој Осигурителното брокерско друш-
тво врши работи на посредување.      
  

400.Пресметана провизија – се внесува износот на 
надоместоци во кварталот (во илјади денари) коишто 
Осигурителното брокерско друштво би ги остварило 
согласно договорот со кој Осигурителното брокерско 
друштво врши работи на посредување, под претпоста-
вка дека премијата ќе биде уредно наплатена во дого-
ворениот рок.       

 
II. Упатство за пополнување на образецот ОБД1 и ОБД2 
 
1. Oпшти одредби 
 
Осигурително брокерското друштво најпрво ги по-

полнува бараните податоци од страната ОБДПочетна и 
истата ја доставува до Агенцијата заедно со останатите 
обрасци.         
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Осигурително брокерското друштво треба да ги по-
полни обрасците ОБД1 и ОБД2 за секое друштво за 
осигурување и/или реосигурување за коешто врши оси-
гурително брокерски работи, односно треба да ги по-
полни табелите од секој worksheet означен како ОБД 
назив на друштво.        

Податоците во обрасците ОБД1 и ОБД2 се внесува-
ат на кумулативна квартална основа, за следниот пери-
од:  

I квартал 01.01 - 31.03      
II квартал 01.01 - 30.06      
III квартал 01.01 - 30.09      
IV квартал 01.01 - 31.12      
2. Упатство за пополнување на обрасците ОБД1 

и ОБД2         
100. Број на склучени договори – се внесува бро-

јот на договори што се склучени во кварталот (по од-
нос на нови клиенти или обновени договори). Во овој 
параметар не влегуваат склучените договори во кварта-
лот коишто биле сторнирани или прекинати во истиот 
период.          

Ако се склучува колективно осигурување и се изда-
ва само една полиса, тогаш се брои само еднаш.   

Доколку договорот покрива осигурени настани по 
однос на различни класи на осигурување, тогаш дого-
ворот се внесува во секоја класа на осигурување, сог-
ласно поделбата на класите на осигурување од овој 
образец.         

Кај осигурувањето на живот, нa пример, доколку е 
издадена само една полиса зa мешано осигурување ко-
јашто вклучува дополнително осигурување од смрт ка-
ко последица на незгода, тогаш овој параметар треба 
да се прикаже на следниот начин: се впишува 1 во 
1901, 1 во 1902 и 1 во 19.        
       

Агрегираниот износ на овој параметар збирно за си-
те класи на осигурување претставува број на склучени 
договори, без разлика дали полисата покрива ризици 
од една или повеќе класи на осигурување.   
      

200. Бруто полисираната премија се внесува: 
 - за неживотно осигурување, сите износи на преми-

ја (во илјади денари) кои се договорени (полисирани) 
во тековниот пресметковен период (и кои се однесува-
ат на целото времетраење на договорот за осигурува-
ње), без разлика дали истите во целост или делумно се 
однесуваат на наредниот пресметковен период."   

 - за осигурување на живот, сите износи на премија 
(во илјади денари) кои се доспеани (врз основа на 
одредбите од договорот за осигурување) во тековниот 
пресметковен период во однос на сите склучени дого-
вори за осигурување. Бруто полисираната премија за 
осигурување на живот вклучува: еднократно платенa 
премија по договори за осигурување кои влегле во сила 
во текот на пресметковниот период или е рата на пре-
мија која доспеала за наплата во текот на пресметков-
ниот период во случај кога согласно договорот за оси-
гурување е договорено повеќекратно плаќање на пре-
мијата.          

300.Реализирана провизија – се внесува износот 
на надоместоци во кварталот (во илјади денари) кои-
што Осигурителното брокерско друштво ги примило 
или ги побарува од Друштвото за осигурување, соглас-
но договорот со кој Осигурителното брокерско друш-
тво врши работи на посредување.      
   

400.Пресметана провизија – се внесува износот на 
надоместоци во кварталот (во илјади денари) коишто 
Осигурителното брокерско друштво би ги остварило 
согласно договорот со кој Осигурителното брокерско 
друштво врши работи на посредување, под претпоста-
вка дека премијата ќе биде уредно наплатена во дого-
ворениот рок.   

__________ 
 
1613. 

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3) а во вр-
ска со член 145 од Законот за супервизија на осигуру-
вање - пречистен текст („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 30/2012), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА  
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи на  Осигурително брокерското друш-
тво ЦЕРТУС  АД Скопје со седиште на ул. Народен 
фронт бр.5/2 локал 11, Скопје при што како основачи 
се јавуваат: 

- Друштво за консалтинг и услуги МОМЕНТУМ 
ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје со адреса на Ул. Кача-
нички пат бб, Скопје со ЕМБС 6756654 со 20% од 
вкупниот уплатен акционерски капитал; 
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- лицето Горан Стојковиќ, со адреса на живеење ул. 
Благоја Стефковски бр. 17/3-4, Скопје, Република Ма-
кедонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски ка-
питал; 

- лицето Антонио Алексов, со адреса на живеење 
бул.Јане Сандански бр. 10/2-5, Скопје, Република Ма-
кедонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски ка-
питал; 

- лицето Бобан Богдановски-Андрески, со адреса на 
живеење ул. Ацо Караманов бр. 17, Скопје, Република 
Македонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски 
капитал; и 

- лицето Ѓоше Ангеловски, со адреса на живеење 
ул. Никола Киров-Мајски бр. 20, Скопје, Република 
Македонија со 20% од вкупниот уплатен акционерски 
капитал 

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно да склучи договор за осигу-
рување од професионална одговорност со коj ќе ги оси-
гура своите обврски кон сопствениците на полиси во 
случај на прекршување на одредбите од договорот за 
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на 
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 
ЕВРА ( двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со 
сите осигурени случаи во една година не смее да биде 
помал од 500.000 ЕВРА ( петстотини илјади евра), вед-
наш по уписот на друштвото во Централниот Регистар 
на Република Македонија, за што ќе ја извести Агенци-
јата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери,  веднаш по уписот на друштвото  во 
Централниот Регистар на Република Македонија, за 
што ќе ја извести Агенцијата за супервизија на осигу-
рување во рок од 5 (пет) работни дена. 

5. Уписот на друштвото во Централниот Регистар 
на Република Македонија, да се изврши по приложен 
доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 
ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвред-
ност на име на основачки капитал на Друштвото, на 
сметка кај носител на платен промет во Република Ма-
кедонија. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во реги-
старот на осигурителни брокерски друштва што го во-
ди Агенција за супервизија на осигурување. 

 
Бр. 09-656/2                        Претседател  

18 април 2012 година                  на Совет на експерти, 
   Скопје                               д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУЛБИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1614. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 44,366 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 45,769 
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б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 45,237 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 44,849 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС            до 38,289 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 83,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98         до 85,50 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 72,50 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 61,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС            до 46,703 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

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

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98         до 0,890 
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б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 0,300 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС              до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини       ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,727 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98         до 22,019 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 12,174 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 3,230 

   

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС            до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.5.2012 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 01 – 794/1         

7 мај 2012 година                        Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 
1615. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 28 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 16/11 и 136/11), на седницата одржана на 4.5.2012 

година, донесе 

 

П Р А В И Л А 

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет на уредување 
 

Член 1 

(1)   Со овие Правила за снабдување со природен 

гас (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат 

општите услови и начинот на снабдување со природен 

гас како и меѓусебните права, обврски и одговорности 

на снабдувачот со природен гас (во понатамошниот 

текст: снабдувач), потрошувачите на природен гас и 

операторот на преносниот систем, операторите на пре-

носните мрежи и операторите на дистрибутивните си-

стеми за природен гас. 

(2) Со овие правила поблиску се уредуваат: 

- Условите, начинот и рокот на склучување на дого-

ворот за снабдување со природен гас; 

- Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на 

испорачаната количина на природен гас  и услугите за 

користење на дистрибутивните мрежи; 
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- Условите и начинот на обештетување на потрошу-
вачот во случај на намалена испорака или прекин;  

- Потрошувачите на кои не може да им се прекине 
испораката и начинот на обезбедување на гаранции за 
намирување на трошоците за потрошената количина на 
природен гас од страна на овие корисници; 

- Начинот и постапката за промена на снабдувачот 
по избор на потрошувачот и право на корисникот без 
надоместок да го промени снабдувачот; 

- Кавалитетот на испорачаниот природен гас пропи-
шан во соодветните Мрежни правила; 

- Квалитетот на услугите што ги обезбедува снабду-
вачот; 

- Минималните услови и начин за организациона 
поставеност и техничка опременост за обезбедување на 
комуникација со потрошувачите заради обезбедување 
на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбеду-
ва снабдувачот; 

- Начинот и постапките за комуникација и размена 
на информации помеѓу снабувачот и операторите на 
соодветните системи заради обезбедување на пропиша-
ниот квалитет на природен гас  и услугите што ги обез-
бедуваат операторите; 

- Условите и постапката за исклучување на потро-
шувачите од дистрибутивните системи во случај кога 
потрошувачите не ги исполнуваат обврските утврдени 
со закон, пропис и договор; 

- Начинот, формата и роковите за поднесување на 
извештаите кои што снабдувачот е должен да ги доста-
ви до Регулаторната комисија за енергетика; 

- Неопходните информации што снабдувачите се 
должни да им ги обезбедат на потрошувачите преку со-
одветните сметки како и информациите што треба да 
бидат јавно достапни, а се од интерес за сите поторшу-
вачи и 

- Заштита на потрошувачите 
 

Основни начела на снабдувањето со природен гас 
 

Член 2 
При снабдувањето на потрошувачите  со природен 

гас треба да бидат застапени следните основни начела: 
- сигурност; 
- недискриминаторност; 
- квалитет; 
- транспарентност; 

- јавност; 
- заштита на потрошувачот; 
- ефикасност;  и 
- економичност. 
  

Значење на изразите 
 

Член 3 
Одделните изрази што се користат во овие Правила 

го имаат следното значење: 
- “виша сила“ се сите непредвидливи природни 

појави, настани и околности кои се утврдени согласно 
закон; 

- “гасна инсталација“,  значи цевководна инстала-
ција со сите елементи од местото на примо-предавање-
то на природниот гас (после главниот запорен вентил 
на дистрибутивната мрежа,  односно  мерно-регулаци-
она  станица)  до  уредите,  постројките  и  апаратите  
за користење на природниот гас;  

- “главна мерна примо-предавателна станица” 
претставува место каде што се мери количеството на 
природниот гас на влез во системот за пренос на при-
роден гас; 

- “година” претставува временски период сметано 
од 8 часот наутро од првиот ден на календарската годи-
на до 8 часот наутро од првиот ден од наредната кален-
дарска година; 

- “ден” претставува временски период од 24 конти-
нуирани часа, сметајќи од 8 часот наутро од било кој 
календарски ден до 8 часот наутро во следниот кален-
дарски ден; 

- “директен потрошувач на природен гас” е по-

трошувач кој се снабдува со природен гас директно од 

Системот; 

- “договор за приклучување” претставува договор 

кој го склучуваат подносителот на барањето за приклу-

чување со операторот на системот за пренос на приро-

ден гас со кој се утврдуваат правните, комерцијалните 

и  техничките услови за изведба на приклучување на 

системот; 

- “договор за пристап и пренос на природен гас” 
претставува договор со кој се уредуваат односите свр-
зани за пристап и пренос на природен гас помеѓу прет-
пријатието за управување со системот за пренос на 
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природен гас и снабдувачот на потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас, 
како и договор помеѓу претпријатието за управување 
со системот за пренос на природен гас и трговецот со 
природен гас или со квалификуваниот потрошувач не-
посредно приклучен на системот за пренос на приро-
ден гас; 

- “договор за снабдување со природен гас“- прет-
ставува договор со кој се уредуваат односите сврзани 
со снабдувањето со природен гас, односно договор во 
рамките на кој се утрдуваат количините и динамиката 
на испорака на природен гас и другите услови помеѓу 
снабдувачот на природен гас и потрошувачот; 

- “долна топлинска моќ” претставува количина на 
топлина што се ослободува при потполно согорување 
на 1 nm3 природен гас и при тоа содржината на водата 
како продукт при согорувањето останува во гасна фаза; 

- “излезно место” е точка на системот за пренос на 
природен гас каде операторот на системот за пренос на 
природен гас квалитативно и количински му предава 
природен гас на корисникот; 

- “испорака на природен гас”,  значи  примопре-
давање  на  природниот  гас  помеѓу: трговец со приро-
ден гас и снабдувач, трговец со природен гас и потро-
шувач и снабдувач со природен гас и потрошувач; 

- “испорачател на природен гас”, правно или фи-
зичко лице кое врши испорака на природен гас на ко-
рисникот на природниот гас;  

- “квалификуван потрошувач“ е купувач кој ку-
пува природен гас од производители, снабдувачи или 
трговци по сопствен избор; 

- “квартал” претставува временски период од 3 ме-
сеци, почнувајќи од 8 часот наутро на први јануари, од-
носно април, јули, октомври до 8 часот наутро на први 
април, односно јули, октомври, јануари по средное-
вропско време; 

- “корисник на системот за природен гас” е прав-
но или физичко лице кое го користи системот за приро-
ден гас заради предавање и/или превземање на приро-
ден гас, 

- “лице“ е физичко или правно лице кое врши енер-
гетска дејност со природен гас, а е регистрирано во тр-
говскиот регистар на Република Македонија; 

- “лиценца“ е акт издаден од Регулаторната коми-
сија за енергетика врз основа на кој лицето може да вр-
ши енергетска дејност во Република Македонија; 

- “мерно-регулациона станица” претставува ме-
сто каде што се мери испорачаното количество на при-
родниот гас и се регулира притисокот на природниот 
гас; 

- “месец” претставува временски период од 8 часот 
наутро од првиот ден на календарски месец до 8 часот 
наутро од првиот ден на идниот календарски месец; 

- “мрежа за пренос на природен гас (преносна 
мрежа за природен гас)“ е мрежа од гасоводи предви-
ден за работа со номинален притисок од најмалку 12 
bar и припадна мерно-регулациона опрема и е дел од 
системот за пренос на природен гас; 

- “нов корисник на природен гас“, значи корис-
ник чиј објект за прв пат се приклучува на гасоводниот 
систем на испорачателот на природниот гас или корис-
ник чиј објект бил исклучен од гасоводниот систем по-
веќе од една година; 

- “нормален метар кубен (nm3)” е единица за ме-
рење на количината на природен гас и претставува ко-
личина на природен гас кој се наоѓа во волумен од 
1m3, при апсолутен притисок од 1,01325 bar и при тем-
пература 20oC (293,15 K); 

- “објект на корисникот“ значи простор на корис-
никот на природниот гас каде што се сместени гасните 
инсталации, постројки, уреди и апарати; 

- “оператор на преносна мрежа за природен гас” 
е правно лице кое врши дејност пренесување на приро-
ден гас преку преносна мрежа во негова сопственост 
или преносна мрежа на која има право на користење и 
соработува со операторот на преносниот систем за одр-
жување, развој и проширување на мрежата; 

- “оператор на систем за дистрибуција на приро-
ден гас” е правно лице кое што врши дејност дистри-
буција на природен гас и управува со системот за ди-
стрибуција за кој што му е издадена лиценца и е одго-
ворно за неговото работење, одржување, развој и повр-
зување со други системи за природен гас и за обезбеду-
вање долгорочна способност на системот за задоволу-
вање на разумните потреби за дистрибуција на приро-
ден гас; 

- “оператор на системот за пренос на природен 
гас” е правно лице кое управува со ситемот за пренос 
за кој му е издадена лиценца и е одговорно за неговото 
работење, одржување, развој и поврзување со други си-
стеми за природен гас и за обезбедување долгорочна 
способност на системот за задоволување на разумните 
потреби за пренесување на природен гас; 
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- “постојан капацитет” претставува договорно га-
рантиран преносен капацитет на природен гас кој е не-
возможно да се прекине од страна на Операторот на 
системот за пренос на природен гас; 

- “потрошувач на природен гас“ е купувач кој 
што набавениот природен гас го користи за сопствена 
потрошувачка, вклучувајќи ги и операторите на систе-
мите за пренос и за дистрибуција кога купуваат приро-
ден гас заради покривање на загубите во соодветните 
системи и производители на енергија за сопствена по-
трошувачка; 

- “преносен капацитет на системот за пренос на 
природен гас” претставува максимален проток на при-
роден гас изразен во nm3/h; 

- “пренос на природен гас” е транспорт на природ-
ниот гас низ високопритисен гасовод (од 25 bar до 54 
bar) од влезот во Република Македонија, преку главни-
те примо-предавателни мерни станици и градските га-
соводни мрежи (од 8 bar до 12 bar) до мерно-регулаци-
оните станици на директните потрошувачи, вклучувај-
ќи ги и мерно-регулационите станици (со излезен при-
тисок поголем од 3 bar); 

- “приклучок” претставува опрема, уреди и мате-
ријали со кои, во склад со решението за приклучување, 
корисникот физички се поврзува со системот во најб-
лиската точка во која приклучувањето технички и 
правно е возможно, вклучувајќи го и мерниот уред; 

- “приклучување” е постапка на изградба на прик-
лучна инсталација со која корисникот се поврзува со 
системот; 

- “приклучок на преносен или дистрибутивен си-
стем“ е функционална врска на водови                      
(цевководи), опрема и уреди со која објектите и инста-
лациите на корисникот се поврзуваат на соодветниот 
преносен или дистрибутивен систем; 

- “природен гас” е смеса на јагленоводороди, во 
која главна состојка (компонента) е метан во гасна со-
стојба, кој се добива од земјата во природна состојба 
или заедно со течни јагленоводороди; 

- “пристап” е право за користење на системот од 
страна на сите учесници на пазарот; 

- “притисок на гас” претставува разлика помеѓу 
апсолутниот и атмосферскиот притисок; 

- “расположив капацитет” претставува дел од тех-
ничкиот капацитет на системот кој не е распределен на 
корисниците; 

- “сигурност“ е сигурност во снабдувањето и обез-
бедувањето на природен гас и техничка сигурност на 
енергетските системи; 

- “систем за дистрибуција на природен гас (ди-
стрибутивен систем за природен гас) е енергетски 
систем за дистрибуција на природен гас на определено 
подрачје од територијата на Република Македонија и 
кој што е поврзан со систем за пренос во Република 
Македонија или дистрибутивен систем што се напојува 
со природен гас транспортиран со авто или железнички 
цистерни или други облици на транспорт; 

- “систем за пренос на природен гас (преносен 
систем за природен гас)” е енергетски систем за пре-
нос на природен гас составен од една или повеќе мре-
жи за пренос на природен гас, поврзан со системи за 
пренос на природен гас надвор од Република Македо-
нија; 

- “снабдување со природен гас” е продажба на 
природен гас на потрошувачите и може да вклучи трго-
вија со природен гас; 

- “снабдувач во краен случај со природен гас“ е 
снабдувач со природен гас кој обезбедува јавна услуга 
снабдување со природен гас на потрошувачите приклу-
чени на систем за природен гас, во случаите утврдени 
со Законот за енергетика; 

- “снабдувач со природен гас” е носител на лицен-
ца кој ги снабдува потрошувачите со природен гас и 
може да врши трговија со природен гас; 

- “трговец со природен гас” е лице кое купува 
природен гас заради препродажба на други трговци, 
снабдувачи, производители на електрична и/или топ-
линска енергија, операторите на системите за пренос и 
дистрибуција на природен гас или на купувачи од 
странство; 

- “трговија со природен гас“ е купување на приро-
ден гас и продажба на природен гас на купувачи; 

- “управување со систем за пренос на природен 
гас“ е оперативно управување на системот и организа-
ција на пазарот на природен гас во Република Македо-
нија, вклучувајќи урамнотежување на планираните и 
испорачаните количини на природен гас во реално вре-
ме преку преносните мрежи за природен гас и не вклу-
чува снабдување со природен гас и 

- “фактура“ е веродостоен документ кој на начин и 
постапка определени со закон го издава даночниот об-
врзник на друг даночен обврзник за извршениот про-
мет со природен гас. 
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Начин на вршење на дејноста 
 

Член 4 
(1) Снабдувачот набавува природен гас од земјата и 

од странство заради продажба на  потрошувачи, тргов-
ци, други снабдувачи, производители на електрична и 
топлинска енергија, на операторот на преносниот си-
стем или операторите на дистибутивните системи  како 
и на купувачите во странство. 

(2) Снабдувачот со природен гас обезбедува соод-
ветен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регу-
лирани услуги во согласност со важечките тарифи, 
мрежните правила за пренос и мрежните правила за ди-
стрибуција, за природниот гас што се обврзал да го ис-
порача на потрошувачите.  

(3) Снабдувачот со природен гас, врз основа на из-
вршени мерења од соодветниот оператор на мрежата, 
на потрошувачите со кои има склучено договор за 
снабдување им фактурира за испорачаниот природен 
гас по договорна цена и за надоместоците за користење 
на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

 
II. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК НА СКЛУЧУВАЊЕ НА 

ДОГОВОРОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ПРИРОДЕН  ГАС 
И УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МРЕЖАТА 
 

Член 5 
(1) Снабдувачот и потрошувачот се должни да 

склучат договор за снабдување на природен гас во сог-
ласност со овие Правила. 

(2) Договор за снабдување на природен гас од став 
1 на овој член, особено содржи: 

1) податоци за договорните страни, 
2) предмет на Договорот, 
3) адреса за доставување на фактурите, 
4) жиро сметка за правни лица или трансакциона 

сметка за физичко лице, 
5) податоци од решението на согласноста за прик-

лучување на потрошувачот и решението за ставање во 
употреба на приклучокот (моќност, енергија и други 
податоци), 

6) податоци за пресметковното мерно место, 
7) количина, динамика и квалитет на испорака на 

природен гас,  
8) квалитет на услугата од снабдувачот, 
9) начин и услови за испорака на природен гас, 

10) категорија на потрошувач согласно Тарифниот 
систем за пренос и дистрибуција на природен гас, 

11) цени за пресметковни елементи и нивна приме-
на, 

12) место на испорака на природен гас, 
13) начин на плаќање на испорачаниот природен 

гас, 
14) одговорност за штета и висина на договорени 

казни (пенали) за случаи на неизвршување или нере-
довно извршување на одредбите од договорот, 

15) случаи во кои договорната казна не се плаќа, 
односно штетата не се надоместува, 

16) времетраење, начин и услови за раскинување  
на договорот, 

17) ограничување на испораката на природен гас во 
услови на виша сила, 

18) начин на решавање на спорови. 
(3) Договорот од став 1 на овој член се склучува на 

определно време. 
(4) Договорот од став 1 на овој член се склучува за 

секое пресметковно мерно место, за повеќе или за сите 
пресметковни мерни места на потрошувачот. 

(5) Правото за испорака на природен гас на пресме-
тковно мерно место за кое е склучен договорот од став 
1 на овој член во случај кога потрошувачот со снабду-
вачот има склучено повеќе договори за снабдување за 
одредена локација, потрошувачот може да го оствари 
по плаќањето на доспеаните фактури за испорачан при-
роден гас  за сите мерни места. 

(6) Со потпишувањето на договорот од став 1 на 
овој член, договорните страни се должни во целост да 
ги почитуваат одредбите од овие Правила, соодветните 
мрежни правила и Тарифниот систем за продажба на 
природен гас.  

(7) Договорот од ставот 1 на овој член снабдувачот 
со природен гас треба да го достави до операторот на 
системот за пренос на природен гас, 

(8) Потрошувачот е должен во писмена форма да го 
извести снабдувачот за секоја промена на податоците 
од договорот за продажба на природен гас.  

(9) Операторот на системот за пренос и операторот 
на системот за дистрибуција на природен гас се долж-
ни во писмена форма да го известат снабдувачот за се-
која промена на приклучокот (зголемена моќност, из-
менет приклучок, итн), во рок од 15 дена од настанува-
њето на промената. 
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III. НАЧИН НА ОТЧИТУВАЊЕ, ПРЕСМЕТКА, ФА-
КТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА ЗА ИСПОРАЧАНАТА 
КОЛИЧИНА НА ПРИРОДЕН ГАС, ЗА УСЛУГИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА МРЕЖИТЕ И ЗА УСЛУГИТЕ НА 

ОПЕРАТОРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС 
 

Член 6 
(1) Oператорот на преносниот систем и Операторот 

на дистрибутивниот систем се должни да обезбедат ме-
рење на количините на природен гас во сите точки на 
испорака на природен гас во системот и испорака на 
природен гас од системот. 

(2) Мерење на испорачаните количини на природен 
гас е постапка со која се утврдува протокот и количи-
ната на природниот гас на влезните и излезните места 
од системот, а местото каде тоа се извршува е во мер-
ните и мерно-регулационите станици. 

(3) Се смета дека гасот е испорачан, односно презе-
мен од страна на потрошувачот во моментот кога гасот 
ќе премине низ мерилото, односно местото на мерење 
од ставот 1 на овој член. 

(4) Количината на протечениот природен гас се ме-
ри во нормални кубни метри (nm³) при температура од 
20ºC  ( 293,15ºK) и апсолутен притисок од 1,01325 bar.  

 
Член 7 

(1) Мерењето на протечените количини природен 
гас се врши континуирано со мерен уред чии каракте-
ристики мора да бидат во согласност со меѓународните 
стандарди, прописи, директиви и правилници за мето-
ролошки услови кои важат во Република Македонија. 

(2) Мерните уреди се ставаат во употреба само ако 
се прописно жигосани и ако поседуваат уверение за за-
верка на мерен уред, односно сертификат за верифика-
ција. 

(3) Видот, типот, класата на точност, мерниот опсег 
и потребниот број на мерни уреди, како и место на 
нивно вградување, се дефинира во согласност со тех-
ничките услови, карактеристики на објектот на потро-
шувачот и техничките прописи и нормативи. 

 
Член 8 

(1) Отчитување се врши секој 1-ви во месецот за ис-
порачаната количина на природен гас од претходниот 
месец и се изготвува записник кој го потпишуваат ов-
ластени лица од: снабдувачот, потрошувачот и опера-
торот на преносната мрежа односно дистрибутерот  на 
природен гас. 

(2) Пресметката на надоместокот за испорачаните 
количини на природниот гас снабдувачот ја врши врз 
основа на Тарифниот систем за продажба на природен 
гас. Пресметката на надоместокот  за испорачаните ко-
личини на природен гас се врши еднаш месечно, по 
истекот на секој месец. 

(3) Пресметка на надоместокот за испорачаната ко-
личина на природен гас снабдувачот ја врши согласно 
отчитаната, односно корегираната количина на испора-
чан природен гас на мерниот уред на точката на испо-
рака на купувачот добиена од операторот на преносна-
та мрежа. 

(4) Вредностите на испорачаната количина се коре-
гираат  со фактори на корекција согласно мрежните 
правила (температура и состав на природниот гас). 

(5) Фактурирањето снабдувачот го врши од 1-ви до 
5-ти во тековниот месец за испорачаната количина на 
природен гас во претходниот месец. Фактурата задол-
жително треба да ги содржи следните елементи: 

- количината на испорачан природен гас во  nm3; 
- договорната цена за испорачаниот природен гас со 

вклучени надоместоци за користење на преносниот 
и/или дистрибутивниот систем. 

(6)  Наплатата на фактурата се врши во рок и усло-
ви утврдени во Договорот за снабдување со природен 
гас склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот. 

 
IV. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА 

ПОТРОШУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ НА НАМАЛЕНА ИС-
ПОРАКА ИЛИ ПРЕКИН 

 
Член 9 

Потрошувачот има право на надомест на штета од 
снабдувачот со природен гас заради намалена испорака 
или прекин во испораката на природен гас предизвика-
на  од страна на операторот на системот за пренос, од 
операторот на системот за дистрибуција на природен 
гас, согласно   договорот за снабдување со природен 
гас.  

 
Член 10 

Потрошувачот е должен за штетата настаната зара-
ди намалена испорака или прекин на испорака на при-
роден гас и за штетата настаната на неговите уреди и 
инсталации веднаш да го извести снабдувачот со при-
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роден гас, операторот на системот за пренос, операто-
рот на системот за дистрибуција на природен гас  и да 
поднесе барање за надомест на штетата во кое треба да 
ја опише настанатата штета.  

 
Член 11 

Начинот на обештетување на потрошувачите во 
случај на намалена испорака или прекин во испораката 
на природен гас ќе биде уреден во договорот за снабду-
вање склучен помеѓу субјектите на пазарот со приро-
ден гас. 

 
V. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ 
ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ 
ЗА ПОТРОШЕНАТА КОЛИЧИНА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
Потрошувачи на кои не може да им се прекине 

испораката на природен гас 
 

Член 12 
(1) Снабдувачот, не може да им ја прекине или на-

мали испораката на природен гас на следните потрошу-
вачи: 

- болници, клиники и специјални здравствени уста-
нови (станици за итна помош, стационари, заводи за 
трансфузиологија, заводи за земање и преработка на 
крв, центри за дијализа и здравствени домови);  

- објекти од посебен интерес за стопанството, живо-
тот на луѓето и одбраната на земјата; 

- установи за згрижување на стари и изнемоштени 
лица; 

- установи за згрижување деца од предучилишна 
возраст и 

- зоолошки градини. 
 (2) Ставот 1 од овој член не важи во случаи на ви-

ша сила и други околности, кога постои опасност по 
животот,  односно опасност по сигурноста на објекти-
те, постројките и производството во нив. 
 

Обезбедување на гаранции за намирување на 
трошоци за потрошената количина на природен гас 

 
Член 13 

(1) Co Договорот за снабдување со природен гас, на 
потрошувачот од член 12, став 1 на овие Правила, тре-
ба да се предвидат законски средства за обезбедување 
на наплата за испорачаниот природен гас. 

(2) Со Договорот од ставот 1 на овој член, ќе се 

утврди и обврска за потрошувачот од член 12 на овие 

Правила, во случај на настанување на криза во снабду-

вањето со природен гас,  да изврши замена на природ-

ниот гас со друг енергент, поради заштита на своите 

витални функции. 

 

Член 14 

(1) Ако со Договорот од членот 13, став 1, на овие 

Правила не се дефинираат посебни средства за обезбе-

дување на наплата во случаи кога не може да се преки-

не испораката со природен гас на потрошувачот, снаб-

дувачот без одлагање ќе го повика потрошувачот во 

рок од осум дена да ги обезбеди средствата за наплата. 

(2) Ако потрошувачот не постапи на начин и во рок 

од ставот 1 на овој член, снабдувачот за тој потрошу-

вач ќе поведе постапка за намирување на трошоците за 

потрошената количина на природен гас. 

 

VI. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРОМЕНА НА СНАБДУ-

ВАЧ ПО ИЗБОР НА ПОТРОШУВАЧОТ И ПРАВО НА 

КОРИСНИКОТ БЕЗ НАДОМЕСТОК ДА ГО ПРОМЕНИ  

СНАБДУВАЧОТ 

 

Член 15 

(1) Потрошувачот има право да го избере и проме-

ни својот снабдувач без надоместок, во согласност со 

овие Правила. 

(2) Потрошувачот кој одлучил да го промени својот 

снабдувач, е должен да поднесе барање за склучување 

на договор за снабдување со природен гас до снабдува-

чот кој потрошувачот го избрал да го снабдува, во пис-

мена форма, на образец пропишан од страна на снабду-

вачот. 

(3) Потрошувачот е должен за својата намера да го 

промени снабдувачот, да го извести и снабдувачот кој 

до тогаш го снабдувал потрошувачот. 

(4) Барањето за склучување на договор за снабдува-

ње со природен гас со новиот снабдувач, како и бара-

њето за раскинување на договорот со постојниот снаб-

дувач, потрошувачот мора да ги поднесе најкасно 45 

дена пред бараниот ден за промена на снабдувачот.  
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Член 16 
(1) Новиот снабдувач кој добил барање за склучува-

ње на договор за снабдување со природен гас од страна 
на потрошувачот, е должен во рок од 15 дена од денот 
на добивањето на барањето на идниот потрошувач да 
му достави понуда за снабдување со природен гас.  

(2) Понудата од став (1)  на овој член, треба да со-
држи податоци за цената на природниот гас, надоме-
стоците кои се плаќаат на снабдувачот, операторите на 
соодветните системи  и други надоместоци во соглас-
ност со закон и друг пропис. 

(3) Со понудата од став (1) на овој член се доставу-
ва и предлог договор за снабдување со природен гас. 

 
Член 17 

(1) Снабдувачот кој добил барање за раскинување 
на договорот за снабдување со природен гас поради 
промена со друг снабдувач од страна на потрошувачот 
кој го снабдува, е должен во рок од 15 дена од денот на 
добивањето на барањето, да ги достави сите податоци 
потребни за раскинување на договорот до операторот 
на соодветниот систем и новиот снабдувач. 

(2) Податоците од став 1 на овој член се однесуваат 
на категоријата на потрошувачот, карактеристиките на 
мерниот уред на потрошувачот, дневна, месечна и го-
дишна потрошувачка и други податоци кои може да ги 
побара операторот на системот за пренос и операторот 
на системот за дистрибуција со природен гас. 

 
Член 18 

(1) Новиот снабдувач е должен предлог договорот 
за снабдување со природен гас освен комерцијалните 
податоци, да ги достави на операторот на соодветниот 
систем, карактеристиките на мерниот уред на потрошу-
вачот, дневна, месечна и годишна потрошувачка и дру-
ги податоци што може да ги побара Операторот на со-
одветниот систем најдоцна 15 дена пред почетокот на 
примена на договорот. 

(2) Операторот на соодветниот систем е должен во 
рок од 10 дена од денот на приемот на предлог договор 
за снабдување, да даде писмена согласност за усогласе-
носта на тој договор со договорот за приклучување, ка-
ко и со договорот за користење на мрежата или во 
истиот рок да го извести новиот снадбувач за потреб-
ните промени во договорот за кој се бара согласност. 

(3) За потврдената согласност на новиот договор за 
снабдување со договорт за приклучување, односно до-
говорот за користење на мрежа, операторот на соодвет-
ниот систем е должен да го извести постојниот снабду-
вач, како и за тоа дека му престанува обврската за 
снабдување со денот на примената на новиот договор. 

 
Член 19 

(1) Постојниот снабдувач, односно снабдувачот чиј 
договор за снабдување е во постапка на раскинување, 
не може да поставува посебни услови (надвор од про-
пишаните со договорот) за раскинување на договорот и 
должен е да продолжи да го снабдува потрошувачот се 
до завршување на постапката за промена на снабдувач, 
за што ќе биде известен од страна на операторот на со-
одветниот систем. 

(2) Одредбата од став 1 на овој член не се примену-
ва во случај кога постојниот снадбувач има поднесено 
барање до операторот на соодветниот систем за исклу-
чување на потрошувачот поради неплаќање на сметка-
та или фактурата во пропишаните рокови. 

(3) Доколку постојниот снабдувач има поднесено 
барање во согласност со став 2 на овој член, операто-
рот на соодветниот систем не може да ја даде согласно-
ста од член 16, став 2 на новиот снабдувач, се додека 
потрошувачот не ги подмири сите финансиски обврски 
кон постојниот снабдувач. 

(4) Откако потрошувачот ќе ги подмири сите фи-
нансиски обврски кон постојниот снабдувач, постојни-
от снабдувач е должен веднаш да го извести операто-
рот на соодветниот систем. 

 
Член 20 

(1) Операторот на соодветниот систем е должен да 
изврши отчитување на мерниот уред на потрошувачот 
и податоците да ги достави до постојниот и новиот 
снабдувач, до потрошувачот и до операторот на паза-
рот. 

(2) Податоците од став 1 на овој член, операторот 
на соодветниот систем ги доставува на образец кој е 
усогласен со снабдувачот. 

(3) Со денот на примена на новиот договор за снаб-
дување со природен гас, постојниот снабдувач нема 
повеќе право на увид на мерните податоци на потро-
шувачот. 
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Член 21 
(1) Потрошувачот може да го промени снабдувачот 

само со денот на завршувањето /почетокот на пресме-
тковниот период, кога обврзувачки се врши отчитува-
ње на мерниот уред на потрошувачот кој го менува 
снабдувачот. 

(2)  Денот на отчитување на мерниот уред воедно е 
и ден на почеток на примена на новиот договор за 
снабдување, односно отчитаната состојба истовремено 
претставува крајна состојба кон постојниот снабдувач 
и почетна состојба согласно новиот договор за снабду-
вање. 

(3) Веднаш по склучувањето на новиот договор за 
снабдување, постојниот снабдувач и новиот снабдувач 
се должни да го известат операторот на системот за 
пренос и операторот на системот за дистрибуција со 
природен гас за настанатите промени. 

 
Член 22 

(1) Во случај кога договорот за снабдување преста-
нал да важи со истекот на рокот за кој е склучен, а по-
трошувачот и постојниот снабдувач склучуваат нов до-
говор за снабдување, постојниот снабдувач е должен 
во рок од 10 дена пред истекот на рокот на важење на 
договорт, да достави до операторот на соодветниот си-
стем нов договор за снабдување. 

(2) Ако потрошувачот сака да го промени постојни-
от снабдувач треба да започне постапка за проемна на 
снабдувач согласно член 13 од овие Правила. 

 
VII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАН ПРИРОДЕН ГАС 

И КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ 
 

Член 23 
Под квалитет на испорака на природен гас се по-

дразбира исполнување на критериуми кои се однесува-
ат на: 

1) квалитет на природниот гас ( долна топлинска 
моќ); 

2) сигурност / континуитет во испораката на приро-
ден гас и 

3) квалитет на комерцијалните услуги што ги нуди 
снабдувачот. 

 
Квалитет на природен гас 

 
Член 24 

(1) Под квалитет на природен гас се подразбира 
обезбедување на природен гас со соодветна долна топ-
линска моќ, притисок и температура.          

(2) Во нормални услови, при апсолутен притисок од 
101.325 Pa ( 1,01325 bar )  и температура на природен 
гас од 293,15º К ( 20º C), долната топлинска моќ треба 
да е од 33.054 kJ/nm³ до 33.890 kJ/nm³. 

(3) Операторот на преносниот систем и операторот 
на дистрибутивниот систем се должни на барање на ко-
рисникот,  да го измерат квалитетот на природниот гас 
на местото на испорака и за резултатите од извршеното 
мерење да го известат корисникот во писмена форма. 

 
Сигурност / континуитет во испораката  

на природен гас 
 

Член 25 
(1) Операторот на системот за пренос и операторот 

на дистрибутивниот систем се должни: 
1) да водат евиденција за сите прекини во испорака-

та на природен гас и да формираат соодветна база на 
податоци; 

2) да водат евиденција за индикаторите на квалите-
тот во снабдувањето (квалитет на  природен гас и кон-
тинуитет во испораката) и да формираат соодветна ба-
за на податоци. 

(2) Податоците од став 1 на овој член систематски 
се собират и обработуваат согласно одредбите за ква-
литетот на природен гас во Мрежните правила за пре-
нос односно дистрибуција на природен гас.  

(3) Операторот на системот за пренос и операторот 
на дистрибутивниот систем мораат да гарантираат ис-
порака на природен гас согласно критериумите за 
оценка на квалитетот на природен гас и утврдените 
стандарди во Мрежните правила за пренос/дистрибу-
ција на природен гас.  

 
Член 26 

(1) Показатели на сигурноста во снабдувањето со 
природен гас се вкупниот број на сите прекини и вре-
мето на траење на сите прекини во снабдувањето со 
природен гас на едно пресметковно мерно место во ед-
на календарска година. По воведувањето на системите 
за собирање, обработка и складирање на податоците за 
пореметувањата во снабдувањето со природен гас во 
соодветните мрежни правила ќе се утврди: 

- Допуштениот вкупен број на сите прекини во 
снабдувањето со природен гас; 

- Допуштеното вкупно време на траење на прекини-
те во снабдувањето со природен гас; 
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(2) Допуштениот број на  сите прекини и вкупното 
време на траење на прекините од ставот 1 на овој член 
не се однесуваат на прекините кои се предизвикани од 
виша сила,  согласно закон или најавени технички ин-
тервенции.  

 
Член 27 

(1) Ако потрошувачот поднесе писмен приговор за 
квалитетот на природен гас до снабдувачот/трговецот, 
операторот на преносниот/дистрибутивниот систем 
треба да спроведе мерења на квалитетот на природен 
гас во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на 
приговорот, а писмен извештај за резултатите од мере-
њето на квалитетот на природниот гас на пресметков-
ното мерно место на потрошувачот треба да му ги до-
стави во рок од 7 дена на снабдувачот/трговецот. Изве-
штајот за резултатите од мерењето на квалитетот на 
природниот гас на пресметковното мерно место снаб-
дувачот/трговецот треба да му го достават во рок од 7 
дена на потрошувачот. 

(2) Ако се утврди дека приговорот бил неоснован 
трошоците на мерењето ги сноси потрошувачот а ако 
приговорот е основан трошоците ги сноси надлежниот 
операторот на системот. 

(3) Ако потрошувачот достави резултати од мерење 
на квалитетот на природниот гас на пресметковното 
мерно место на потрошувачот, извршен од овластено 
лице за вршење на вакви мерења, операторот може да 
ги прифати овие резултати за веродостојни или да по-
стапи како во ставот 1 и 2 од овој член. 

(4) Ако се утврди дека приговорот бил основан при 
што и на соседни приклучни места сe утврди дека има 
отстапувања на квалитетот на природен гас операторот 
на системот за пренос на природен гас односно опера-
торот на дистрибутивниот систем за природен гас ќе се 
обврзе да превземе инвестициски зафати за зајакнува-
ње на постоечката мрежа и осигурување на стандарден 
квалитет на природен гас. 

 
Квалитет на комерцијалните услуги што ги нуди 

снабдувачот 
 

Член 28 
(1) Снабдувачот гарантира договорен квалитет на 

испораката на природен гас. 

(2) Снабдувачот е должен да формира служба за 
пресметка и наплата на  испорачаната количина на 
природен гас, односно услугите на операторите на мре-
жата и операторот на соодветниот систем на природен 
гас како и служба за прием и обработка на приговорите 
во однос на сметките и наплатата на истите. 

(3)  Снабдувачот е должен податоците што ги соби-
ра службата за пресметка и наплата од став 1, автомат-
ски да ги обработува и да формира архива со хроноло-
шки преглед на наплата на услугите за секој потрошу-
вач. 

 
Член 29 

(1) Снабдувачот е должен да води евиденција и да 
формира база на податоци за индикаторите на квалитет 
на комерцијалните услуги, да врши анализа на квалите-
тот на услугите и резултатите од истата да ги објави на 
својата интернет страница. 

(2) Податоците од став 2 на овој член систематски 
се собират и обработуваат согласно Критериумите за 
комерцијален  квалитет на услугите во снабдувањето 
со природен гас. 

 
Член 30 

(1) Снабдувачот е должен  во сметката за испорака 
на природен гас односно во прилогот на сметката или 
во промоциските материјали кои се доставуваат на по-
трошувачот,  да наведе барем еднаш годишно податоци 
за: 

- Начинот на користење на природниот гас заради 
поттикнување и насочување на  потрошувачите кон по-
ефективно и порационално користење на природниот 
гас и 

- Влијанието на постројките за користење на при-
родниот гас што ги користат потрошувачите на загаду-
вањето на  животната средина. 

 
Член 31 

(1) Потрошувачот има право на приговор на работа-
та на снабдувачот во рок од 30 дена од денот на наста-
нувањето на причината  за поднесување на приговорот,  
доколку тој не работи според условите пропишани во 
овој Правилник; 

(2) Потрошувачот го поднесува приговорот од став 
1 на овој член до снабдувачот; 
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(3) Снабдувачот треба да одговори на приговорот 
од став 2 на овој член во рок од 15 дена од денот на до-
ставување на приговорот. 

 
VIII. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ И НАЧИН НА ОРГА-
НИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ И ТЕХНИЧКА ОПРЕ-
МЕНОСТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИ-
ЈА СО ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ  

ШТО ГИ ОБЕЗБEДУВА СНАБДУВАЧОТ 
 

Организациска поставеност на снабдувачот и служ-
би за информирање, поддршка и автоматска  

обработка на податоци 
 

Член 32 
(1) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за 

грижа, поддршка и советување на потрошувачите како 
и за давање на информации за нивните права и обврски 
кон снабдувачот, операторот на системот и кон опера-
торите на мрежите;    

(2) Во рамките на службата од став 1 на овој член 
снабдувачот е должен да формира повикувачки центар, 
како и соодветна веб страна на која потрошувачите ќе 
можат да ги добијат известувањата и услугите од став 
1, како и да достават известување за прекините во 
снабдувањето со природен гас кои понатака снабдува-
чот ќе ги проследи  до соодветниот оператор на мрежа-
та, односно до неговите контролни центри кои опери-
рат со поедини делови од преносната/дистрибутивната 
мрежа;   

(3)    Снабдувачот е должен да обезбеди служба за 
автоматска обработка на податоците од сметките за 
природен гас и електронска архива на сметките за при-
роден гас; 

(4)   Снабдувачот е должен да овозможи потрошу-
вачот да може да  ги провери своите плаќања кон снаб-
дувачот директно на шалтер како и да добие писмен 
извод од листата на платени и неплатени сметки и 

(5)   Снабдувачот е должен да обезбеди потрошува-
чот да може по електронски пат со  интернет врска  да 
ја проверува состојбата со наплатата на сметките за 
природен гас, како и други информации кои согласно 
овие правила треба да ги обезбеди за потрошувачот на 
природен гас.  

IX. НАЧИН И ПОСТАПКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И 
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ МЕЃУ СНАБДУВА-
ЧОТ И ОПЕРАТОРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ СИСТЕ-
МИ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ 

КВАЛИТЕТ НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

Член 33 
Операторот на системот за пренос, операторите на 

системите за дистрибуција и снабдувачите со природен 
гас се должни меѓусебно да разменуваат информации 
сврзани за исполнување на обврските од договорот. 

 
Член 34 

Операторот на системот за пренос и операторот на 
системот за дистрибуција со природен гас се должни 
да го информираат соодветниот снабдувач со природен 
гас во случај на пречки при преносот, односно при ди-
стрибуција со природен гас.  

 
Член 35 

Операторот на системот за пренос и операторот на 
дистрибутивниот систем во случаи кои се одредени во 
Законот за енергетика се должни за планираните пре-
кини правовремено писмено да ги известат потрошува-
чите на начин како што е опишано во Мрежните прави-
ла за пренос на природен гас и Мрежните правила за 
дистрибуција на природен гас. 

 
Член 36 

Операторот на системот за пренос и операторот на 
системот за дистрибуција на природен гас преку средс-
твата за јавно информирање и на друг соодветен начин 
должни се да ги информираат снабдувачите и потро-
шувачите за постоење на виша сила или кризна состој-
ба. 

 
Член 37 

Операторот на системот за пренос и операторот на 
системот за дистрибуција на природен гас  кога е неоп-
ходно заради безбедност или заради други оправдани 
причини да ја прекине испораката на природен гас, мо-
ра да ги информира сите потрошувачи каде има прекин 
во испораката, како и да ги информира за причините на 
настанот и за рокот во кој ќе продолжи испораката на 
природен гас.  
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X. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПРЕНОСНИОТ ОДНОСНО 
ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРИРОДЕН ГАС 
ВО СЛУЧАЈ КОГА НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБВРСКИ-
ТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАКОН, ПРОПИС И ДОГОВОР 

 
Услови за исклучување на потрошувач од мрежа 

 
Член 38 

(1) Операторот на системот за пренос на природен 
гас или операторот на преносна мрежа за природен гас 
по претходно добиена согласност од операторот на си-
стемот за пренос на природен гас, може привремено да 
ја прекине испораката на природен гас од преносната 
мрежа при вршење на планирани прегледи, испитува-
ња и контролни мерења, ремонти, одржување, рекон-
струкции и проширувања на објектите, уредите и ин-
сталациите, како и во случај на потреба од спречување 
на ризик од нарушување во преносната мрежа. Начи-
нот, постапките и известувањата за ваквите прекини, 
операторите го вршат во согласност со мрежните пра-
вила за пренос на природен гас.  

(2) Привремениот прекин од ставот 1 на овој член 
ќе се врши во време кога најмалку им се нанесува ште-
та на корисниците, во согласност со програмата за одр-
жување на објектите, уредите и постројките и годиш-
ниот енергетски биланс, а за денот, часот и очекувано-
то траење на привремениот прекин, операторот на си-
стемот за природен гас е должен, најмалку седум дена 
пред прекинот, писмено да ги извести корисниците и 
надлежното Министерство. 

(3) Операторот на дистрибутивниот систем за при-
роден гас, може привремено да ја прекине испораката 
на природен гас од дистрибутивната мрежа при врше-
ње на планирани прегледи, испитувања, контролни ме-
рења, одржување, реконструкции, проширувања на 
мрежите, уредите и инсталациите. Привремениот пре-
кин може да се врши во време кога најмалку им нане-
сува штета на корисниците, во согласност со Mрежни-
те правила за дистрибуција. 

 
Постапка за исклучување на потрошувач по барање 

на снабдувачот 
 

Член 39 
 (1) Операторот на дистрибутивниот систем е дол-

жен по барање на снабдувачот, да ја прекине испорака-
та на природен гас на пресметковното мерно место по-
ради неплаќање на доставена сметка или фактура, ако 

потрошувачот по истекувањето на рокот од опомената 
не ја платил сметката или фактурата.  

 (2) Потрошувачот на кој му е прекината испорака-
та на природен гас поради неплатена сметка или факту-
ра е должен да ги плати трошоците за повторно прик-
лучување.  

 
Постапка за исклучување на потрошувач поради 

раскинување на договорот за снабдување 
 

Член 40 
 (1) Потрошувач, може во писмена форма да подне-

се барање до снабдувачот за раскинување на договорот 
за снабдување, со отказен рок од 30 дена. 

(2) По добивањето на барањето за раскинување на 
договорот за снабдување со природен гас, снабдувачот 
е должен врз основа на отчитување на мерилото за 
природен гас на потрошувачот да му достави фактура 
за сите парични обврски согласно договорот. 

(3) Ако потрошувачот не изврши откажување на до-
говорот согласно став 1 на овој член и/или не овозмо-
жи отчитување на мерилото, поради што снабдувачот 
не може да достави фактура, е должен да ја плати по-
трошената количина на природен гас до денот на отчи-
тување на мерилото. 

 
Член 41 

(1) Снабдувачот може да го раскине договорот за 
снабдување со природен гас на потрошувачот, во след-
ните случаи: 

1) ако потрошувачот дал неточни или нецелосни 
податоци кои оневозможуваат редовно исполнување на 
договорните обврски, или ако предметните податоци 
не бидат исправени во бараниот рок; 

2) ако потрошувачот не ги отстрани причините по-
ради кои му е прекинато снабдувањето со  природен 
гас  во рок од 90 дена од денот на прекинувањето во 
снабдувањето со природен гас.   

(2) Најмалку 3 дена пред раскинување на договорот 
од став 1 на овој член снабдувачот е должен за раски-
нување на договорот со потрошувачот да го извести 
операторот на соодветниот систем и да поднесе барање 
за исклучување на потрошувачот од соодветниот си-
стем. 

 
Член 42 

(1) Договорот за користење на преносната или ди-
стрибутивната мрежа склучен помеѓу операторот на 
соодветниот систем и потрошувачите кои самостојно 
учествуваат на пазарот на природен гас, директно 
приклучени на преносниот систем и снабдувачите за 
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потрошувачите  кои не ги исполнуваат услувите за са-
мостојно  учество на пазарот со природен гас престану-
ва да важи во следните случаи: 

1) поради престанок на постоење на правното лице; 
2) поради промена на сопственоста на објектот или 

издавање на објектот под закуп и 
3) поради настанување на други околности за пре-

станување на договорот и неисполнување на одредбите 
од договорот. 

(2) Во случај на престанок на постоење на правното 
лице, операторот на соодветниот систем привремено ќе 
продолжи со испорака на природен гас  на новото 
правното лице како сопственик на објектот доколку се 
подмирени сите финасиски обврски за тоа мерно ме-
сто. 

(3) Доколку, од било која причина, со новото прав-
но лице кое го користи или управува објектот не е 
можно да се склучи нов договор за користење на пре-
носната или дистрибутивната мрежа, операторот на со-
одветниот систем може да склучи договор на одредено 
време со правното лице, за користење на мрежата до-
колку до денот на склучување на договорот се подми-
рени сите финансиски обврски за тоа мерно место. 

(4) Ако во случаите од став 3 на овој член, не се 
склучи договор во рок од 90 дена од престанок на по-
стоење на правното лице, пресметковното мерно место 
може да се исклучи. 

(5) Новиот корисник е должен да склучи нов дого-
вор за користење на преносната или дистрибутивната 
мрежа. 
 

XI. НАЧИН, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВА-
ЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ОД СНАБДУВАЧОТ ДО РЕГУ-

ЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Член 43 
(1)  Снабдувачот е должен до Регулаторната коми-

сија за енеретика да доставува месечни  и годишни из-
вештаи за набавка и продажба на природен гас. 

(2)  Извештајот се доставува задолжително во пис-
мена и /или во електронска форма. 

(3) Извештајот треба да ги содржи следните еле-
менти: 

- месечни планирани количества природен гас пое-
динчено по потрошувачи, 

- месечни испорачани количества природен гас пое-
динечно по потрошувачи, 

  - продажна цена. 
(4) Снабдувачот извештаите ги доставува од 1-ви  

до 10 –ти во тековниот месец за предходниот месец. 

ХII. НЕОПХОДНИ ИНФОРМАЦИИ КОИ СНАБДУ-
ВАЧОТ ИМ ГИ ОБЕЗБЕДУВА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ  

ПРЕКУ СМЕТКИТЕ 
 

Член 44 
(1)  Преку сметките (фактурите)   кои снабдувачот  

ги доставува до потрошувачите треба да ги обезбеди 
следните информации: 

- назив и седиште на снабдувачот и потрошувачот; 
- месец за кој се однесува сметката; 
- количината на испорачан природен гас на точката 

на испорака на купувачот во nm³; 
- продажната цена на природниот гас; 
- стапката и износот на ДДВ пресметани согласно 

Законот за ДДВ;. 
- вкупниот износ на сметката; 
- рокот и начинот на плаќање согласно склучениот 

договор; 
- камата во случај на задоцнето плаќање; 
- информација за неплатени сметки. 
 

ХIII. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИTE 
 

Права, обврски и одговорности на снабдувачот 
 

Член 45 
(1) Согласно Законот за енергетика и овие Правила, 

снабдувачот е должен да: 
1) потпише договор за користење на мрежата со со-

одветниот оператор заради испорака на природен гас 
на потрошувачите; 

2) потпише договор за снабдување со природен гас 
со потрошувачите; 

3) постапува согласно одредбите од овие Правилa и 
соодветните мрежни правила; 

4) ги фактурира и наплатува сметките на потрошу-
вачите; 

5) изготвува договори, пресметки и известувања 
кои се доставуваат до потрошувачите; 

6) се грижи за потрошувачите, дава информации и 
совети во врска со снабдувањето; 

7) води и ажурира документација во врска со фа-
ктурирањето и наплатата на сметките и друга докумен-
тација предвидена со овие Правила и соодветните 
мрежни правила; 

8) ги разгледува приговорите и дава одоговор на 
поднесениот приговор до потрошувачот; 
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9) ги известува писмено потрошувачите барем ед-
наш годишно, за нивните права и обврски согласно 
потпишаните договори за снабдување; 

10) го достави до Регулаторната комисија за енерге-
тика Договорот за снабдување кој ќе биде понуден на 
потрошувачите, заради разгледување и одобрување и 

11)  доставува информации до потрошувачите од 
операторот на соодветниот систем. 

 
Права, обврски и одговорности на потрошувачот 

 
Член 46 

(1) Согласно Законот за енергетика, овие Правила и 
општите принципи, права и обврски на  потрошувачите 
се: 

1) чесен и рамноправен третман при снабдувањето 
со природен гас од страна на снабдувачот и отворен 
пристап на информациите со кои располага снабдува-
чот, а се однесуваат на снабдувањето со природен гас, 
не вклучувајќи ги доверливите информации и подато-
ци; 

2) плаќање  на сметките за потрошениот природен 
гас; 

3) поднесување на приговор до снабдувачот. 
 

Член 47 
(1) Ако мерниот уред се наоѓа на имот на потрошу-

вачот, потрошувачот е должен да му овозможи на овла-
стено лице на операторот на преносната мрежа и опе-
раторот на дистрибутивниот систем на природен гас 
право на пристап на имот или објект каде се наоѓа мер-
ниот уред заради: 

1) читање на мерните уреди, 
2) контрола, вградување, надзор, замена и одржува-

ње на опремата на мерното место, 
3) исклучување на потрошувач кога постапува 

спротивно со условите за користење на дистрибутив-
ниот систем пропишани во мрежните правила за ди-
стрибуција и 

4) исклучување на потрошувачот по барање на 
снабдувачот, во согласност со одредбите од овие Пра-
вила. 

(2) Потрошувачот е должен да му овозможи при-
стап на овластено лице на снабдувачот и соодветниот 
оператор на природен гас до мерниот уред, ако истиот 
се наоѓа на имотот на потрошувачот, заради контрола 
на мерното место. 

 (3) Ако потрошувач спречува пристап до мери-
лото за природен гас, и не постапи по барањето од 
став 2 на овој член, операторот на преносниот си-

стем и операторот на дистрибутивниот систем 
имаaт право да покренат прекршочна постапка сог-
ласно Законот за енергетика.  

 
Член 48 

(1) Потрошувачите кои се незадоволни од квалите-
тот на испораката на природен гас, можат да поднесат 
писмено барање до снабдувачот за проверка на квали-
тетот. 

(2) Снабдувачот е должен да ги провери наведените 
податоци од барањето од став 1 на овој член, и писме-
но да го извести  потрошувачот.  

(3) По барање на потрошувачот, снабдувачот врши 
контрола на квалитетот на испораката на природниот 
гас согласно овие правила. 

 
XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 49 

(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на 
нивното објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01 – 778/1   

4 мај 2012 година             Претседател, 
   Скопје                         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1616. 

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, 
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-април 2012 година во однос 
на просечните цени на мало во 2011 година, е повисок 
за 2,9%. 

 
                                              Заменик на директорот, 

м-р Анита Стамнова, с.р. 
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20. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на  24.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА СОВЕТОТ 2012/74/ЗНБП ОД 10 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ  

НА СЛОНОВАТА КОСКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување на Советот 

2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на 
рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
  - ембарго на оружје; 
  - ембарго на дијаманти; 
  - забрана за влез во Република Македонија и  
  - финансиски мерки.  

 
Член 3 

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 
надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и Управата за спречување 
перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување на Со-
ветот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжу-
вање на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за 
продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.93/2011. 

 
Член 6 

Одлуката за спроведување на Советот 2012/74/ЗНБП од 10 февруари 2012 година за спроведување на Од-
луката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, во ори-
гинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка против Брегот на Слоновата Коска се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

    Бр. 41-2543/1                          Заменик на претседателот  
24 април 2012 година           на Владата на Република  

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