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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

901. 
Врз основа на членот 158-ѓ од Законот за супервизија 

на осигурување (“Службен весник на Република Македо-
нија” број 27/2002, 79/2007, 88/2008,  67/10, 44/11 и 
188/13), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  3 февруари  2014  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НЕПРОФЕСИОНАЛЕН ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
 I. За непрофесионален член на Советот на експерти 

на Агенцијата за супервизија на осигурување се име-
нува: 

- Илија Граорковски, дипломиран економист, со 
мандат од пет години. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-635/1 Претседател 

3 февруари 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

902. 
Врз основа на членот 31 од Законот за слободен прис-

тап до информации од јавен карактер  ("Службен  весник 
на  Република Македонија" број 13/2006, 86/2008 и 
6/10),Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на  3 февруари 2014 година, донесe 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО 
ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 

ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
  
I. За заменик претседател на Комисијата за заштита 

на правото за слободен пристап до информации од ја-
вен карактер се именува: 

- Блерим Исени, дипломиран новинар од Куманово. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 636/1 Претседател 

3 февруари 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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903. 

Врз основа на членот 152 став (1) од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ број 184/13 и 13/14), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3 февруари 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УПАТУВАЊЕ ЈАВЕН ПОВИК ДО ОВЛАСТЕ-
НИТЕ ПРЕДЛАГАЧИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕД-
ЛОГ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
  
1. Собранието на Република Македонија упатува јавен 

повик до овластените предлагачи за доставување на пред-
лог на кандидати за членови на Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги:  

- двете здруженија на новинари од Република Маке-
донија со најголем број членови, да достават по еден 
предлог за член на Советот, 

- интеруниверзитетската конференција, да достави 
предлог за еден член на Советот, 

- адвокатската комора на Република Македонија, да 
достави предлог за еден член на Советот, 

- комисијата за прашања на избори и именувањата 
на Собранието на Република Македонија,  да достави 
предлог за два члена на Советот, и 

- заедницата на единиците на локалната самоуправа 
на Република Македонија, да достави предлог за еден 
член на Советот. 

2. Овластените предлагачи, предлозите на кандида-
тите утврдени согласно со членовите 12 став (2), 14 
ставови (4) и (9) и 16 ставови (1),( 2) и (3) од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се должни 
до Собранието на Република Македонија да ги доста-
ват во рок од два месеца од денот на упатувањето на 
јавниот повик објавувен во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ и во истиот рок се должни јавно да 
ги објават најмалку во два дневни весници од кои ед-
ниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е 
во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓа-
ните во Република Македонија.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави и во весниците „Дневник“ и 
„Лајм“. 

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-637/1 Претседател 

3 февруари 2014 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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904. 

Врз основа на членот 153 став (1) од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“ број 184/13 и 13/14), 

Собранието на Република Македонија, на седницата 

одржана на 3 февруари 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УПАТУВАЊЕ ЈАВЕН ПОВИК ДО ОВЛАСТЕ-

НИТЕ ПРЕДЛАГАЧИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕД-

ЛОГ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ПРОГ-

РАМСКИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО- 

ТЕЛЕВИЗИЈА (МРТ) 

 

1. Собранието на Република Македонија упатува ја-

вен повик до овластените предлагачи за доставување 

предлог на кандидати за членови на Програмскиот со-

вет на Македонската радио-телевизија (МРТ): 

- Интеруниверзитетската конференција - предлог за  

еден член, 

- Националната установа Албански театар - предлог 

за еден член, 

- Националната установа Турски театар - предлог за 

еден член, 

- Мнозинското здружение на  новинари - предлог за 

два члена, 

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

- предлог за три члена и 

-Комисијата за прашања на изборите и именувања-

та на Собранието на Република Македонија - предлог 

за пет члена. 

2. Овластените предлагачи, предлозите на кандида-

ти утврдени согласно со членовите 116, 117, 118 и 119 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, се должни до Собранието на Република Македо-

нија да ги достават во рок од 30 дена од денот на упа-

тувањето на јавниот повик објавувен во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во  „Службен весник на Република Македо-

нија“,  а ќе се објави и во весниците „Дневник“ и 

„Лајм“. 

  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 07-642/1 Претседател 

3 февруари 2014 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 

 

905. 

Врз основа на член 16-е став (3) од Законот за ква-

литетот на земјоделските производи („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и 

106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА 

СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ  НА БРАШНОТО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови и начинот за складирање и чување на брашното. 

 

Член 2 

(1) Складирањето на брашното се врши во простор 

за натовар и истовар, во складишни простории за чува-

ње на пакувано брашно и/или во процесот на производ-

ство во силоси. 

(2) Во просториите во кои се чува брашното не сме-

ат да се чуваат стоки кои би можеле штетно да влијаат 

врз квалитетот или хигенската исправност на истото. 

 

Член 3 

Просторот за натовар и истовар  за складирање на 

брашното треба да биде: 

- изграден од цврст незапалив материјал кој спречу-

ва појава на влага, лесно се чисти и одржува, односно е 

погоден за чистење, дезинфекција и дезинсекција; 

- заштитен од влез на инсекти, птици и глодари; 

- обезбеден со природно или вештачко осветлување 

и проветрување 

и 

- обезбеден со опрема со која се врши манипулира-

ње со брашното. 

 

Член 4 

Складишните простории за чување на пакувано 

брашно треба да се: 

- изградени од цврст незапалив материјал кој спре-

чува појава на влага, лесно се чисти и одржува, однос-

но е погоден за чистење, дезинфекција и дезинсекција; 

- заштитени од влез на инсекти, птици и глодари и 

- обезбедени со природно или вештачко осветлува-

ње и проветрување. 

 

Член 5 

Складишните простории за чување на брашно во 

силоси покрај условите од член 4 на овој правилник 

треба да бидат обезбедени и со: 
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- посебна просторија која е градежно и технички во 

функционална состојба; 

- функционален систем за мерење на температурата 

во сите нивоа на силосните ќелии и систем за регистри-

рање на мерните податоци; 

- соодветна транспортна опрема за ускладиштување и 

- средства и алати за чистење на силосите. 

 

Член 6 

(1) Брашното се складира во суви и ладни просто-

рии со температура до максимум 25?Ц  и влага до мак-

симум 65%. 

(2) Вреќите со брашно не треба да се ставаат непос-

редно на под и до ѕидови. 

(3) Вреќите со брашно треба да се редат накрст, во 

редови, и тоа на соодветна височина така што да има 

место за складишно манипулирање и вентилација. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.02-346/4 Министер за земјоделство, 

17 јануари 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 

906. 

Врз основа на член 16-в став (6) од Законот за ква-

литетот на земјоделските производи („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и 

106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-

достопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ВИДОТ НА ПАКУВАЊАТА НА 

БРАШНА И УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРО-

МЕТ НА БРАШНОТО ВО РЕФУСНА СОСТОЈБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и видот 

на пакувањата на брашна и условите за ставање во про-

мет на брашното во рефусна состојба. 

 

Член 2 

(1) Амбалажата во која се пакува брашното, однос-

но наменското брашно, треба да се затвора на еден од 

следните начини: 

- со поврзување со тоа што истовремено се врзува и 

приврската со декларацијата, така што краиштата на 

подврската да бидат обезбедени со пломба, или декла-

рацијата да биде втисната на вреќата; 

- со прошивање на отворот на вреќата заедно со 

приврската на која е втиснато картонче со испечатена-

та декларација или декларацијата да биде испечатена 

на самата вреќа;  

- со затворање со посебна лента на која е втиснато 

картонче со испечатената декларација или декларација-

та да биде испечатена на самата вреќа;  

- со полнење со автоматски полнилки (оригинално 

затворена амбалажа) со декларација испечатена на са-

мата вреќа или на етикетата и 

- со лепење или заварување кај мали пакувања на 

вреќи, кеси или картонски кутии, со декларација втис-

ната или испечатена на самата амбалажа. 

(2) Приврската од став (1) алинеја 1 на овој член 

треба да биде прицврстена така што да не постои мож-

ност да отпадне или да биде заменета при ракувањето 

и превозот. 

  

Член 3 

(1) Брашното, односно наменското брашно може да 

се пакува во вреќи од јута, платно и хартија и во вре-

ќички од хартија, или друг материјал согласно пропи-

сите за безбедност на храна. 

(2) Брашната се пакуваат во следните видови паку-

вања во зависност од тежината: 

- големи пакувања, односно вреќа со тежина од 25 

килограми и поголеми од 25 килограми и  

- мали пакувања, односно вреќа или ќеса со тежина 

помала од 25 килограми.  

 

Член 4 

(1) Брашното во рефусна состојба може да се пушта 

во промет само ако е придружено со документ соглас-

но член 16-в од Законот за квалитетот на земјоделските 

производи. 

 (2) Брашното во рефусна состојба може да се пуш-

ти во промет само ако се транспортира во превозни 

средства кои ги исполнуваат условите согласно по-

стоечките прописи за транспорт и со кои се обезбедува 

заштита од надворешни временски влијанија (дожд, 

град, снег, ветар, сонце, магла и сл.). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.02-346/6 Министер за земјоделство, 

17 јануари 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

907. 

Врз основа на член 71-а став 4 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија" бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/2013, 

164/13 и 187/13 ), министерот за труд и социјална поли-

тика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЗГРИЖУВАЧ И ПОТ-

РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  

НА ОВА ПРАВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на оства-

рување на правото на парична помош за згрижувач и 

потребната документација за остварување на ова 

право. 

 

Член 2 

Правото на парична помош за згрижувач се оства-

рува со поднесување на барање и потребната докумен-

тација до надлежниот центар за социјална работа.  

Барањето за остварување на правото на парична по-

мош за згрижувач се поднесува на образец-Барање за 

остварување на правото на парична помош за згрижу-

вач, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој 

правилник. 

Барањето од став 2  на овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: назив на орга-

нот до кој сe поднесува барањето, наслов на барањето, 

податоци за подносителот на барањето и тоа: име, пре-

зиме, улица и број, населено место, општина, број на 

лична карта, од кого е издадена, ден на издавање и 

важност на личната карта, потоа податоци за престоју-

валиштето на барателот само доколку податоците се 

разликуваат од податоците во личната карта и тоа: ули-

ца и број, населено место и општина, согласност на 

странката за користење на нејзините податоци и пот-

ребни документи за остварување на правото и тоа: ва-

жечка лична карта или патна исправа која се доставува 

на увид, извод од матична книга на родените за згри-

жувачот, потврда од надлежен  центар за социјална ра-

бота за периодот на згрижување на лице или дете без 

родители и родителска грижа, потврда од Агенцијата 

за вработување на Република Македонија за статус на  

невработено лице за згрижувачот и  потврда од Фондот 

на пензискoто и инвалидското осигурување на Македо-

нија дека згрижувачот по наполнување на 62 години 

живот не користи пензија . 

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 од овој правилник се при-

ложува:  

1. Важечка лична карта или патна исправа која се 

доставува на увид;  

2.Извод од матична книга на родените за згрижува-

чот;  

3. Потврда од надлежен  центар за социјална работа 

за периодот на згрижување на лице или дете без роди-

тели и родителска грижа;  

4. Потврда од Агенцијата за вработување на Репуб-

лика Македонија, за статус на  невработено лице за 

згрижувачот и  

5. Потврда од Фондот на пензискoто и инвалидско-

то осигурување на Македонија дека згрижувачот по на-

полнување на 62 години живот не користи пензија. 

Потребната документација од став 1  алинеите 2, 3, 

4 и 5 на овој член, центарот за социјална работа ја при-

бавува по службена должност по пат на размена на по-

датоците по електронски пат со надлежните институ-

ции или во писмена форма, по дадената писмена сог-

ласност на подносителот за користење на неговите 

лични податоци во постапката за остварување на пра-

вото на парична помош за згрижувач. 

 

Член 4 

Центарот за социјална работа барањето за прибаву-

вање на податоци за факти за кои службена евиденција 

води друг државен орган, односно друг субјект кој во-

ди регистар на податоци, по дадената согласност од 

странката за користење на нејзините лични податоци 

во постапката за остварување на правото на парична 

помош за згрижувач, го поднесува на образец- Барање 

за прибавување на податоци по службена должност, 

кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој 

правилник. 

Барањето од став 1  на овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: наслов на бара-

њето, податоци за центарот за социјална работа од каде 

се поднесува барањето, податоци за службеното лице 

кое постапува по барањето на странката во институци-

јата која бара податоци, податоци за странката која има 

поднесено барање, податоци за предметот на барањето 

на странката доставено до центарот надлежен за реша-

вање на барањето и согласност на странката за корис-

тење на нејзините податоци. 

    Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец- Одговор на барање за прибавува-

ње на податоци по службена должност, кој е даден во 

Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник. 

  Одговор на барањето од став 3 на овој член се пе-

чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

податоци за институцијата која доставува податоци за 

кои води службена евиденција, податоци за доставени-

от одговор, податоци за службеното лице кое доставу-

ва одговор и податоци за странката за која се доставу-

ваат податоците.                   

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 10-10479 Министер за труд и  

23 јануари 2014 година социјална политика, 

Скопје    Диме Спасов, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

908. 

Врз основа на член 47 став 1 точки 3 и 18, а соглас-

но со член 7 став 1 точка 4, член 24 и член 41 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/2010 и 123/12), Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонија, донесе  

 

П О Л И Т И К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЧУВА-

ЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Во Политиката за чување и управување со девиз-

ните резерви на Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 126/2011) во точка 4 

ставот 2 се менува и гласи: 

„Кај пласманите за управување со ликвидноста, кај 

трансакциите коишто се порамнуваат со примена на 

принципот „испорака наспроти плаќање“ и кај одреде-

ни трансакции поврзани со платен промет, финансис-

ките институции и земјите треба да поседуваат најмал-

ку инвестициски рејтинг, утврден од неколку меѓуна-

родно признати рејтинг-агенции.“ 

2. Во точка 17 зборовите: Дирекцијата за централно 

банкарски операции и девизни резерви“ се заменуваат 

со зборовите: “Дирекција за операции на финансиските 

пазари“. 

3. Оваа политика влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

П. бр. 02-15/I-1/2014 на Народна банка на 

30 јануари 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

909. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со 

член 17 став 4 од Законот за Народната банка на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 158/10 и 132/12) и во врска член 5 став 1 

точка 2, 3 и 4 и член 13 став 1 од Законот за платниот 

промет („Службен весник на Република Македонија“ 

број 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 

59/12, 166/12 и 170/13), Советот на Народната банка на 

Република Македонија, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ И ЗАТ-

ВОРАЊЕ СМЕТКИ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се пропишуваат општите услови 

за отворање и затворање сметки на правни лица во На-

родната банка на Република Македонија (во натамош-

ниот текст: Народната банка). 

2. Народната банка ги отвора сметките од точка 1 

на оваа одлука врз основа на писмено барање за отво-

рање сметка и договор склучен со Народната банка. 

3. Пред да отвори сметка, Народната банка задол-

жително го утврдува идентитетот на правното лице, не-

говиот законски застапник и лицата овластени од него 

за работа со сметката, врз основа на документацијата 

пропишана со оваа одлука. 

4. Народната банка го идентификува домашното 

правно лице од точка 3 на оваа одлука, заради отвора-

ње сметка, врз основа на следнава документација:  

- решение за упис или тековна состојба од тргов-

скиот регистар, регистарот на други правни лица, од-

носно во регистарот на надлежниот орган на Републи-

ка Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан 

со закон, во хартиена форма или електронски, потпи-

шани со квалификуван сертификат согласно со закон;  

- акт од надлежен орган за основање, ако учесникот 

не е запишан во регистар;  

- извод од законот, ако учесникот е основан соглас-

но со закон; 

- пријава на овластени лица за располагање со сред-

ствата на сметката, со  потпис од овластените лица со 

кои ќе се заверуваат инструментите на платниот про-

мет. 

5. Народната банка го идентификува странското 

правно лице од точка 3 на оваа одлука, заради отвора-

ње сметка, врз основа на следнава документација:  

- извод од трговскиот регистар или друг регистар 

каде што се води евиденцијата за правните лица во 

земјата во која е регистриран субјектот, во хартиена 

форма не постар од шест месеци или електронски, пот-

пишан со квалификуван сертификат согласно со закон, 

од кој може да се утврди: датумот на неговото осно-

вање, називот, адресата, седиштето и дејноста којашто 

ја врши; 

- пријава на овластени лица за располагање со сред-

ствата на сметката, со  потпис од овластените лица со 

кои ќе се заверуваат инструментите на платниот про-

мет. 

6. При отворање сметка на правно лице Народната 

банка може да побара и друга дополнителна докумен-

тација.  
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7. Документацијата потребна за отворање сметка на 

правно лице се доставува во оригинал или фотокопија 

заверена од нотар или електронски потпишана со ква-

лификуван сертификат согласно со закон. 

Народната банка задолжително задржува фотокопи-

ја од презентираната документација или ја чува во 

електронска форма. 

8. При отворање сметка на правно лице Народната 

банка склучува договор со правното лице. Со догово-

рот задолжително се регулираат најмалку следниве ра-

боти: 

- начин на отворање и затворање на сметката; 

- начин на прием и извршување на налозите за пла-

ќање; 

- известување за остварените приливи и одливи на 

сметката;  

- сите трошоци или провизии поврзани со работе-

њето со сметката коишто правното лице има обврска 

да ѝ ги плаќа на Народната банка. 

Договорот го потпишуваат лицата овластени за зас-

тапување на договорните    страни, односно лицата кои 

тие ќе ги овластат. 

9. Народната банка ја затвора сметката на правното 

лице врз основа на негово писмено барање доколку се 

исполнeти пропишаните услови. 

10. Народната банка ја затворa сметката на домаш-

ното правно лице и без негово писмено барање докол-

ку домашното правно лице: 

- е неактивен субјект чиешто бришење согласно со 

закон е објавено на веб-страницата на Централниот ре-

гистар на Република Македонија; 

- престане да постои како правен субјект врз основа 

на закон, судска одлука или по налог на надлежен ор-

ган. 

11. Народната банка ги пренесува средствата од 

затворените сметки на сметката на правниот следбеник 

или на сметката на правното лице одредено со закон 

или друг пропис. 

Ако со закон или друг пропис не е одреден правни-

от следбеник или друго правно лице на чија сметка 

треба да се пренесат средствата, Народната банка ги 

пренесува средствата од затворените сметки на сметка-

та отворена кај Народната банка наменета за средства 

коишто не се користат. Народната банка треба за тоа да 

го извести правното лице кое претходно било овласте-

но да располага со средствата од затворената сметка во 

рок од 3 (три) работни дена сметано од денот на затво-

рањето на сметката. 

Средствата на сметката отворена кај Народната 

банка, пренесени согласно со став 2 од оваа точка, се 

распределуваат согласно со Законот за трговските 

друштва. 

12. Сметката на домашното правно лице не може да 

се затвори доколку на таа сметка се евидентирани не-

извршени налози и основи за наплата, а тие не му се 

пренесени на правниот следбеник и ако не се изврши 

бришење на задолжницата од Регистарот на задолж-

ници, со исклучок на точка 10 од оваа одлука.  

13. На денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за општите услови за от-

ворање сметки во Народната банка на Република Маке-

донија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 126/11). 

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/I-2/2014 на Народна банка на 

30 јануари 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

910. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 

1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за проектирање, консалтинг, изградба, производство и 

трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО 

Скопје, за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 31.1.2014 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за проектирање, консалтинг, из-

градба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕ-

НА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мито 

Хаџи Василев-Јасмин“ бр. 48 Градски ѕид бр. 5 Скопје, 

му се одобрува користење на повластена тарифа на 

електрична енергија произведена од фотонапонската 

електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ со инсталирана 

моќност од 949,9 kW и со локација во с.Дуброво на 

КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино. 
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2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за проектирање, кон-

салтинг, изградба, производство и трговија со енергија 

ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на 

ул. „Мито Хаџи Василев-Јасмин“ бр. 48 Градски ѕид 

бр. 5 Скопје;  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-38; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП. бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 949,9 

kW (460 панели со моќност на панел од 245 W и 3220 

панели со моќност на панел од 260 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.136.101.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ 

ДУБРОВО“, УП 1 бр. 08-89/12 од 30.5.2012 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност на фото-

напонската електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ се 

одобрува користење на повластена тарифа од 26 

€¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-07/14  

31 јануари 2014 година Претседател, 

Скопје  Димитар Петров, с.р. 

__________ 

911. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од За-

конот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 и 164/13), член 21 од Правилникот 

за начинот и условите за определување на регулиран 

максимален приход и регулирани просечни тарифи за 

пренос на електрична енергија, организирање и упра-

вување со пазарот на електрична енергија и дистрибу-

ција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ 

бр. 21/11, 168/11 и 135/12), член 16 од Тарифниот сис-

тем за дистрибуција на електрична енергија („Службен 

весник на РМ“ бр.97/12 и 81/13) и Акциониот план за 

либерализација на пазарот на електрична енергија во 

Република Македонија, постапувајќи по Барање бр.07-

362/1 од 17.01.2014 година, на седницата одржана на 

31 јануари 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН 

МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРО-

СЕЧНА ТАРИФА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИ-

РАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АД 

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА,  

УП1 БР.08 – 145/13 ОД 28 ЈУНИ 2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

(1) Во Одлуката за одобрување на регулиран макси-

мален приход и регулирана просечна тарифа за дистри-

буција на електрична енергија за вршење на регулира-

ната енергетска дејност дистрибуција на електрична 

енергија за ЕВН Електростопанство на Македонија АД 

за дистрибуција и снабдување со електрична енергија 

Скопје за 2013 година, УП1 бр.08 – 145/13 од 28 јуни 

2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 91/13) (во 

понатамошниот текст: Одлука, УП1 бр.08 – 145/13 од 

28 јуни 2013 година), по точката 2 се додава нова точка 

2а која гласи: 

„Во согласност со: 

- регулираниот максимален приход (MAR) за врше-

ње на регулираната енергетска дејност дистрибуција на 

електрична енергија утврден со точка 1 од Одлуката, 

УП1 бр.08 – 145/13 од 28 јуни 2013 година, и  

- просечната тарифа за пренос на електрична енер-

гија за 2013 година (0,2715 ден/kWh) утврдена со Од-

луката за одобрување на регулиран максимален приход 

и просечна тарифа за вршење на регулираната енергет-

ска дејност пренос на електрична енергија на Операто-

рот на електропреносниот систем на Македонија, АД 

МЕПСО - Скопје за 2013 година, УП1 бр.08 – 146/13 од 

28 јуни 2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 

91/13), тарифите за пресметковните елементи за кате-

гориите на потрошувачи, врз основа на кои ЕВН Елек-

тростопанство на Македонија АД за дистрибуција и 

снабдување со електрична енергија Скопје, како врши-

тел на енергетската дејност дистрибуција на електрич-

на енергија, им го фактурира надоместокот за користе-

ње на дистрибутивниот систем, изнесуваат: 
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Член 2 
(1) Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
 

Член 3 
(1) Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе 

се применува од 1 април 2014 година. 
 

УП1 Бр. 08-145/13  
31 јануари 2014 година                                                                                Претседател, 

Скопје                                                                                   Димитар Петров, с.р. 
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912. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 

1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 

97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото 

за проектирање, консалтинг, изградба, производство и 

трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО 

Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 31.1.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за проектирање, консалтинг, из-

градба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕ-

НА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мито 

Хаџи Василев-Јасмин“ бр. 48 Градски ѕид бр. 5 Скопје, 

му се издава решение за стекнување на статус на пов-

ластен производител на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија за фотонапон-

ската електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ со инстали-

рана моќност од 949,9 kW и со локација во с.Дуброво 

на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за проектирање, кон-

салтинг, изградба, производство и трговија со енергија 

ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на 

ул. Мито Хаџи Василев Јасмин бр. 48 Градски ѕид бр. 5 

Скопје;  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-38; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 949,9 

kW (460 панели со моќност на панел од 245 W и 3220 

панели со моќност на панел од 260 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.136.101.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

31.1.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 

ден и се објавува во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-06/14  

31 јануари 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

913. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Буриловци која е во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности СВ.Николе. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Буриловци, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Буриловци.  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-1351/1  

23 јануари 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

914. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Татомир коja е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти  Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Татомир, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Татомир. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-1352/1  

23 јануари 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

915. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина   Облешево, кои се во надлеж-

ност на одржување на Одделение за катастар на нед-

вижности Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина  Облешево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Облешево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-1353/1  

23 јануари 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

916. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општина Бурилчево која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Кочани. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Бурилчево, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Бурилчево. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-1354/1  

23 јануари 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

917. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 

катастар на недвижности  донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 

катастарската општи Пендаќ која се во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Пендаќ, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Пендаќ. 

  

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-1355/1  

23 јануари 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 



 Стр. 16 - Бр. 26                                                                             4 февруари 2014 
 

918. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Мушково, којa е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кратово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мушково, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Мушково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-1356/1  

23 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

919. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден  23.01.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Карбинци-вонград која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Штип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина  Карбинци-вонград,  престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Карбинци-вонград. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-1357/1  

23 јануари 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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