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Член  5 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Изработката на урбанистичкиот план за село, во де-

лот што се однесува на мерките за заштита и спасува-
ње што се планираат за спроведување, се врши врз ос-
нова на Процената на загрозеност на опфатот на кој се 
однесува урбанистичкиот план за село.  

1417. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за заштита и 

спасување  (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29.11.2005 година, донесе    

 Член  6 
У  Р  Е  Д  Б  А Изработката на урбанистички план вон населено ме-

сто, во делот што се однесува на мерките за заштита и 
спасување што се планираат за спроведување, се врши врз 
основа на Процената на загрозеност на опфатот на кој се 
однесува урбанистичкиот план вон населено место. 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА МЕР-
КИТЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, ПРИ ПЛА-
НИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПРОСТОРОТ 
И НАСЕЛБИТЕ, ВО ПРОЕКТИТЕ И ПРИ ИЗГ-
РАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ, КАКО И УЧЕСТВО ВО   

ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД Член 7 
При изработката на проектите и при изградбата на 

објектите  мерките за заштита и спасување се примену-
ваат врз основа на нормативите и стандардите за систе-
мот за заштита и спасување и стандардите и нормати-
вите за уредување на просторот. 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот на применува-
њето на мерките за заштита и спасување при планира-
њето и уредувањето на просторот и населбите, во прое-
ктите и  при изградба на објектите, како и учество во 
техничкиот преглед на изградените објекти. 

 
Член 8 

Претставниците од Дирекцијата за заштита и спасу-
вање кои учествуваат во Комисијата за технички прег-
лед на изградените објекти вршат увид во објектот и 
констатираат дали се применети нормативите и стан-
дардите за системот за заштита и спасување согласно 
одобрената проектна документација на објектот. 

 
Член 2 

Изработката на Просторниот план на Републиката и 
неговата разработка со плановите на пониско ниво, про-
сторен план на регион и просторен план за подрачја од 
посебен интерес за Републиката, во делот што се однесува 
на мерките за заштита и спасување, се врши врз основа на 
Процената на загрозеност од природни непогоди, епиде-
мии, епизотии, епифитотии и други несреќи. 

 
Член 9 

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

Член  3  Изработката на генералниот урбанистички план во 
делот што се однесува на мерките за заштита и спасу-
вање што се планираат за спроведување, се врши врз 
основа на Процената на загрозеност на опфатот на кој 
се однесува генералниот урбанистички план. 

Бр. 19-4184/1             Заменик на претседателот 
29 ноември 2005 година       на Владата на Република 

    Скопје                  Македонија,  
            Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
 1418. Член 4 Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.11.2005 година, донесе 

Изработката на деталниот урбанистички план и 
урбанистичкиот проект, во делот што се однесува на 
мерките за заштита и спасување што се планираат за 
спроведување, се врши врз основа на Процената на 
загрозеност на опфатот на кој се однесува деталниот 
урбанистички план односно урбанистички проект.  
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О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБ-
ЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, СО  

СЕДИШТЕ ВО ТЕЛ АВИВ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Генерален конзулат 

во Државата Израел, со седиште во Тел Авив. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти на Република Македонија да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-4313/1       Заменик на претседателот 

29 ноември 2005 година         на Владата на Република 
    Скопје                   Македонија,  
            Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1419. 
Врз основа на член 67 став 1 од Законот за заштита 

и спасување (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македо-
нија  на седницата, одржана на  29.11.2005 година,  до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАГРОЗЕНИ ЗОНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат загрозените зони за 

изградба на засолништа. 
 

Член 2 
Загрозените зони се утврдуваат со основен степен 

на загрозеност и детален степен на загрозеност. 
1) Основниот степен на загрозеност се утврдува со 

просторните планови и извод од процената на загрозе-
ност и повредливост од воени дејствија на подрачјето 
на Републиката или одделни реони. 

2) Детален степен на загрозеност на населеното ме-
сто или дел од населеното место се утврдува со урба-
нистичките планови и извод од процената на загрозе-
ност и повредливост од воени дејствија на населено ме-
сто или дел од населено место.  

    
Член 3 

Основниот степен на загрозеност согласно член 2 
точка 1) од оваа одлука се утврдени во четири  загрозе-
ни зони и тоа:  

  
ЗАГРОЗЕНИ ЗОНИ 

I 
Основен 
степен на 
загрозеност 

II 
Основен 
степен на 
загрозеност 

III 
Основен 
степен на 
загрозеност 

IV 
Основен    
степен на 
загрозеност 

Гази Баба 
Петровец 
Илинден 
Арачиново 
Карпош 
Ѓорче 

 Петров 
Сарај 
Кисела 
Вода 

Сопиште 
Студеничани 
Зелениково 

Куманово 
Липково 
Старо 

 Нагоричане 
Велес 
Чашка 
Градско 
Тетово 
Јегуновце 
Теарце 
Боговиње 
Желино 
Брвеница 

Делчево 
Макед. 

 Каменица 
Кочани 
Чешиново 
Облешево 
Зрновце 
Крива  
Паланка 
Радовиш 
Конче 

Пробиштип 
Валандово 

Виница 
Демир Хисар

Чаир 
Бутел 
Шуто 
Оризари 
Чучер 
Сандево 
Центар 

Гостивар 
Врапчиште 
Маврово и 
Ростуше 
Дебар 

Центар Жупа 
Кичево 
Зајас 
Осломеј 
Другово 

Вранештица 
Струга 
Вевчани 
Охрид 
Дебарца 
Битола 
Новаци 
Могила 
Прилеп 
Долнени 

Кривогаштани 
Макед. 
Брод 

Пласница 
Неготино 

Демир Капија 
Гевгелија 
Дојран 
Богданци 
Струмица 
Василево 
Босилово 
Ново Село 
Штип 
Карбинци 

Ресен 
Кавадарци 
Росоман 
Свети  
Николе 
Лозово 

 
Член 4 

Деталниот степен на загрозеност согласно член 2 
точка 2) од  оваа одлука го утврдува обемот на заштита 
и видот на објектот за засолнување како што е прика-
жано во следниот преглед: 

 
ЗАГРОЗЕНИ ЗОНИ 

Основен 
степен на 
загрозе-
ност 

I II III IV 

Детален 
степен на 
загрозе-
ност 

1 2 3 4 2 3 4 3 4 4 

Вид на об-
јект за       

 заслонува-
ње 

О
сн
ов
на

 з
аш
ти
та

 1
00

 к
ра

 

Д
оп
ол
н.

 з
аш
ти
та

 5
0 
кр
а 

За
со
лн

 х
ер
м
ет
из
ир
ан

 5
0к
ра

 

За
со
лн
и 

25
 к
ра

 

Д
оп
ол
н.

 5
0 
кр
а 

За
со
лн

 х
ер
м
ет
из
ир
ан

 5
0 
кр
а 

За
со
лн
и 

25
 к
ра

 

За
со
лн

 х
ер
м
ет
из
ир
ан

 5
0 
кр
а 

За
со
лн

 2
5 
кр
а 

За
со
лн

 2
5 
кр
а 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. к

 
Бр. 19-4185/1      Заменик на претседателот 

29 ноември 2005 година       на Владата на Република 
    Скопје                      Македонија,  
                         Радмила Шекеринска, с.р. 
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1420. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - ФЛАШИРАЊЕ НА �МСС-95� 
ДООЕЛ С. ПРЕГЛОВО, ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ДВОРЦИ,  

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА 
 
1. На �МСС-95� ДООЕЛ с. Преглово, општина 

Пласница се дава концесија за експлоатација на мине-
ралната суровина подземна вода за пиење-флаширање 
на локалитетот во близина на с. Дворци, општина 
Пласница со површина на простор на концесија за 
експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани 
со прави линии, а точките дефинирани со координати 
как  е дадено во табелава и тоа: о

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

Х 
КООРДИНАТА 

Y 
Т-1 4.591.555,00 7.507.845,00 
Т-2 4.591.545,00 7.507.855,00 
Т-3 4.591.515,00 7.507.810,00 
Т-4 4.591.509,00 7.507.817,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,001 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, Дого-
ворот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 19-4227/1                     Заменик на претседателот 

29 ноември 2005 година         на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1421. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 и 
24/03) и член 86, а во врска со член 141 од Законот за мине-
ралните суровини (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МЕРМЕР НА ДПР-
ТУ �КРЕСТ МАРМО� ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДУПЕН КАМЕН ВО АТАРОТ  
НА С. БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП   
1. На ДПРТУ �КРЕСТ МАРМО� ДОО увоз-извоз 

Прилеп се дава концесија за експлоатација на минерал-
ната суровина-мермер на локалитетот Дупен Камен во 

атарот на с. Беловодица општина Прилеп, со површина 
на простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава, 
и тоа:  

 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

Х 
КООРДИНАТА 

Y 
Т-1 4.578.850,00 7.559.700,00 
Т-2 4.579.450,00 7.561.700,00 
Т-3 4.578.600,00 7.561.900,00 
Т-4 4.577.900,00 7.559.900,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,80 км2. 
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 

на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определат во Договорот за конце-
сија. 

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

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-3376/1                     Заменик на претседателот 

18 ноември 2005 година         на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија, 
                                         Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1422. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минерални суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 18.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВО-
ДА И ГАС СО2 НА ДПТУ �ГЕМЕЛЛИ ЕКСПОРТ� 
ДОО - СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО АТАРОТ НА  

С.ОПТИЧАРИ, ОПШТИНА БИТОЛА 
 

1. На ДПТУ �ГЕМЕЛЛИ ЕКСПОРТ� ДОО - Скопје, 
се дава концесија за експлоатација на минералната су-
ровина минерална вода и гас СО2 на локалитетот во 
атарот на с.Оптичари општина Битола, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелава и 
тоа: 

 
Точка Координата 

Х 
Координата 

Y 
Т-1 4.537.750,00 7.536.000,00 
Т-2 4.539.000,00 7.536.000,00 
Т-3 4.539.000,00 7.537.250,00 
Т-4 4.537.750,00 7.537.250,00 

 
Површина на просторот на концесија за експлоата-

ција од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=1,56 км2. 
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 22/03 и 51/03). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
надоместоците ќе се определи во Договорот за конце-
сија. 

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП �Ма-
кедонски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДПТУ �ГЕМЕЛЛИ ЕКСПОРТ� 
ДОО Скопје треба да изврши пошумување на соодвет-
на површина која ќе ја определи ЈП �Македонски шу-
ми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишувањето на Договорот 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. 19-3460/1                  Заменик на претседателот 
18 ноември 2005 година         на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шеќеринска, с.р. 

__________ 
1423. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/02 
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 18/99 
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА 
ДМТУТ �ФЕРО-ТРАНС� ДОО ЗАЈАС НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ КАРПА, С.КОЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС 

 
1. На ДМТУТ �ФЕРО-ТРАНС� ДОО Зајас се дава 

концесија за експлоатација на минералната суровина 
варовник на локалитетот Карпа, с.Колари, општина За-
јас, со површина на простор на концесија за експлоата-
ција дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави 
линии, а точките дефинирани со координати како е да-
дено во табелава, и тоа: 

 
Точка Координата 

Х 
Координата 

Y 
T-1 4 610 379,00 7 492 822,00 
T-2 4 610 341,00 7 493 019,00 
T-3 4 610 296,00 7 493 027,00 
T-4 4 610 290,00 7 493 106,00 
T-5 4 610 207,00 7 493 164,00 
T-6 4 610 211,00 7 493 211,00 
T-7 4 610 353,00 7 493 082,00 
T-8 4 610 543,00 7 492 975,00 
T-9 4 610 653,00 7 492 801,00 
T-10 4 610 500,00 7 492 625,00 

 
Површината на просторот на експлоатационото по-

ле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=0,08 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за конце-
сија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, согласно Одлуката за определување на 
критериумите и висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експлоа-
тација на минерални суровини (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 100/05). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на на-
доместоците ќе се определат во Договорот за концесија. 

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП �Маке-
донски шуми� треба благовремено да изврши сеча на 
шумата, а истовремено ДМТУТ �ФЕРО-ТРАНС� ДОО 
Зајас треба да изврши пошумување на соодветна повр-
шина која ќе ја определи ЈП �Македонски шуми�. 

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на 
потпишување на Договорот 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 де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
        Бр. 19-4222/1                  Заменик на претседателот 
29 ноември 2005 година         на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шеќеринска, с.р. 

__________ 
1424. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ТРАЈ-
НО  КОРИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНА  СТВАР - ПАТНИЧКО 

МОТОРНО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Се дава согласност на Договорот за трајно користе-

ње на движна ствар - патничко моторно возило помеѓу 
досегашниот корисник Министерството за култура, ка-
ко давател на движната ствар и Националната установа 
- Центар за култура �Марко Цепенков� - Прилеп. 

 
Член 2 

Со склучување на Договорот, предмет на оваа одлука, 
на Министерството за култура трајно му престанува право-
то на користење на движната ствар - патничко моторно во-
зило во неисправна возна состојба (блокиран мотор), марка 
Форд Мондео 1.8 ТD GLX, регистарска табличка SK-860-
KU, број на шасија WFOAXXGBBA VE81784, број на мо-
торот VE81784, година на производство 1998, работна за-
фатнина на моторот 1753, боја на каросерија црвена 74 и со 
каталошката вредност на возилото од 218.184 денари со 
пресметана состојба од 31.08.2005 година. 

 
Член 3 

Движната ствар од член 2 на оваа одлука се дава на 
трајно користење на Националната установа - Центар 
за култура �Марко Цепенков� - Прилеп, Национална 
установа од областа на културата. 

 
Член 4 

Договор од член 1 на оваа одлука ќе се склучи по 
влегувањето во сила на Одлуката. 
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Примопредавањето на движната ствар од член 2 од 
оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за 
култура како давател и Националната установа - Цен-
тар за култура �Марко Цепенков� - Прилеп, во рок од 
петнаесет дена од денот на склучувањето на договорот, 
предмет на оваа одлука. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
Бр. 19-4257/1                      Претседател на Владата 

29 ноември 2005 година        на Република Македонија, 
    Скопје        д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1425. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
27.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТОТ �СВЕТ-
СКИ БИЗНИС ЦЕНТАР�- СКОПЈЕ  ПО ПАТ НА УСНО 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, СО МЕЃУНАРОДНА ОБЈАВА 

 
Член 1 

Се дава согласност на Одлуката за продажба на об-
јектот �Светски бизнис центар� - Скопје по пат на усно 
јавно наддавање, со меѓународна објава, бр. 02-11704/1 
од 23.11.2005 година, донесена од Управниот одбор на 
претпријатието. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 19-4436/1                     Претседател на Владата 

27 ноември 2005 година        на Република Македонија, 
    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1426. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.11.2005 го-
дина, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. 
�Борис Кидрич� бр. 5 во Битола. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народнатa 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 

се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не 

биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точ-
ката 4, алинеја 1 и 2,  Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

          
       Бр. 19-4231/1                    Заменик на претседателот 
 29 ноември 2005 година         на Владата на Република  
           Скопје                                       Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

___________ 
1427. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и 

за забавните игри (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 29.11.2005 го-
дина, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. 
�Партизански одреди� бр. 21, лок.1, 2 и 4 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 
автомати за игри на среќа и еден електронски рулет. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народнатa 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и  

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
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Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 

точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-

стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не 

биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точ-
ката 4, алинеја 1 и 2,  Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

          
       Бр. 19-4233/1                    Заменик на претседателот 
 29 ноември 2005 година        на Владата на Република  
           Скопје                                     Македонија, 
                                              Радмила Шекеринска, с.р.  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1428. 
Врз основа на член 38 став 8 од Законот за управу-

вање со отпад ("Службен весник на РМ" бр.68/2004 и 
71/2004), министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД, ОБ-
РАЗЕЦ НА УВЕРЕНИЕ, КАКО И ВИСИНА И НАЧИН 
НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД  
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата и на-

чинот за полагање на стручен испит за управител со от-
пад, образецот на уверение како и висината и начинот 
на плаќање на надоместок за полагање на стручен ис-
пит за управител со отпад.  

 
Член 2 

Стручниот испит за добивање на овластување за 
управител со одпад се полага според програма, која е 
дадена во прилог број 1 и е составен дел од овој пра-
вилник.  
Полагањето на испитот се состои од два дела: 

стручно - нормативен дел и практичен дел. 
 

Член 3 
За полагање на испитот барателот поднесува прија-

ва до Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
Пријавата за полагање содржи: 
1. Име и презиме; 
2. Датум и место на раѓање; 
3. Адреса на живеење; 
4. Единствен матичен број на граѓанинот; 
5. Доказ за уплатен надоместок за полагање на 

стручен испит;  
Со пријавата на кандидатот ги доставува следните 

документи: 
6. Диплома за завршено високо образование од об-

ласта  на природните и техничките науки;  

7. Потврда за петгодишно работно искуство во об-
ласта за управување со отпад. 
Документите од точките 5, 6 и 7 од  став 1 и 2 на 

овој член се приложуваат во оригинал, односно завере-
на фотокопија или препис. 

 
Член 4 

Испитот се полага пред комисија за полагање на 
стручен испит управител со отпад (во натамошниот 
текст: Комисија).  
Комисијата за својата работа донесува Деловодник .  
Полагањето на испитот се изведува во просториите 

на Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
Комисијата преку оглас во два дневни најтиражни 

весници како и на веб страната на Министерството за 
животна средина и просторно планирање објавува вре-
ме и рок за полагање на испитот. 

 
Член 5 

Кандидатот кој поднел пријава за полагање на ис-
питот може да се откаже од полагањето на испитот, 
најдоцна 10 дена пред денот определен за полагање на 
испитот. 
На кандидатот кој не се јавил на испитот на кој што 

бил уредно повикан, а навремено не го известил Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање 
дека се откажува од испитот, платениот надоместок за 
полагање на испитот не му се враќа. 

 
Член 6 

Испитот се полага писмено а по одлука на Комиси-
јата и усмено. 
Пред почетокот на полагањето на испитот, секрета-

рот на Комисијата го утврдува идентитетот на кандида-
тите кои полагаат . 
Секретарот на Комисијата, во присуство на претсе-

дателот и членовите на Комисијата, им ги врачува, на 
секој од кандидатите одделно, испитните прашања, од-
носно писмениот тест, кои се во затворен запечатен 
плик . 
На писмениот дел од испитот присуствуваат само 

Комисијата и кандидатите кои полагаа.  
За време на полагањето на испитот, не е дозволено 

договарање меѓу кандидатите, користење на незадо-
волни средства, ниту напуштање на просторијата во кој 
се изведува полагањето. 

 
Член 7 

Кандидатот писмената задача ја предава во времето 
определено за полагање на испитот, сметано од прие-
мот на писмениот тест. 
Кандидатот кој во времето од став 1 на овој член не ја 

изработил писмената задача, ја предава на Комисијата. 
 

Член 8 
Комисијата ги прегледува писмените задачи и оце-

нува дали кандидатот постигнал потребните бодови 
кои се 80 % од вкупниот број бодови и кои се услов за  
полагање на практичниот дел од испитот. Доколку кан-
дидатот освоил од 60% до 80% од вкупниот број на бо-
дови, може да го полага усмениот дел од испитот. 

 
Член 9 

Усмениот дел од испитот се полага по правило 
истиот ден, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на по-
лагањето на писмениот дел од испитот.  
На усмениот дел од испитот редоследот на испиту-

вањето го утврдува претседателот на Комисијата. 
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Член 10 
Кандидатот кој нема да дојде да го полага усмениот 

дел од испитот или дојде, а не полага, се смета дека ис-
питот не го полагал. 
Ако кандидатот кој ги примил прашањата од усме-

ниот дел од испитот се откаже од полагањето, се смета 
дека испитот не го положил. 

 
Член 11 

 Успехот на кандидатот Комисијата го оценува 
описно според резултатите кои тој ги покажал на испи-
тот и тоа како: "положил" или "неположил". 
При утврдување на постигнатиот успех на кандида-

тот се применува  следнава бодовна табела: 
Минимално ниво за 
положен испит во: 
Бодови % 

 
Област од 
програмата 

 
Максимален можен 
број на бодови 

  
Писмен дел; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 
 

100 
 

 
60 

 
60 % 

 
Усмен дел:  8 

 
30 

 
18 

 
60% 

 
Член 12 

Кандидатот кој на испитот не покажал задоволител-
ни резултати од соодветното програмското подрачје 
може да полага поправен испит само по тоа предметно 
подрачје.  
Рокот за полагање на поправниот испит не може 

да биде пократок од 1 месец, ниту подолг од 3 месе-
ци.   
Кандидатот кој во рокот определен во став 1 на овој 

член не се појави за поправен испит или на поправен 
испит не покаже задоволителни резултати, се смета де-
ка испитот не го положил. 

 
Член 13 

За кандидатите кои го положиле испитот за добива-
ње на овластување за управител со отпад, Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање му 
издава Уверение.  
Уверението за положен испит се издава најдоцна во 

рок од 1 месец од денот на полагањето на стручниот 
испит. 
Образецот на уверението за добивање на овластува-

ње за управител со отпад е дадено во прилог бр.2 и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

Образецот на уверението за управител со отпад со-
држи: 

- грб на Република Македонија;  
- натпис Република Македонија - Министерство за 

животна средина и просторно планирање;  
- име и презиме на лицето кое полагало испит за ов-

ластен управител со отпад;  
- единствен матичен број;  
- место и година на раѓање;  
- денот на положување на испитот и стекнување на 

звање овластен управител со отпад пред Комисијата на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање;  

- бројот под кој е евидентиран во Министерството 
за животна средина и просторно планирање и  

- потпис на министерот. 
 

Член 15 
Надоместокот за полагање на стручниот испит за 

управител со отпад изнесува  3.000, 00 денари. 

Надоместокот за полагање на дел од стручниот ис-
пит согласно член 12 од овој правилник изнесува 
1.500.00 денари. 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 1.06.2007 година. 

 
 Бр. 07-5133/1         Министер,  

18 ноември 2005 година          д-р Зоран Шапуриќ, с.р.  
     Скопје          

Прилог 1  
 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
ЗА ОВЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД 

 
Област I: ТЕМИ ЗА СТРУЧНО-НОРМАТИВЕН 
ДЕЛ НА ИСПИТОТ  

  
1. Приоритетите во управување со отпадот 
2. Начело на заштита на животната средина при 

управувањето со отпадот 
3. Систем на кауција 
4. Управување со отпад  
5. Права и обврски на правни и физички лица во вр-

ска со управувањето со отпад 
6. Начинот и условите под кои може да се врши со-

бирање, транспортирање, третман, преработка, склади-
рање и отстранување на отпадот, извозот и транзитот 
на отпадот, мониторинг, информативен систем и фи-
нансирање 

7. Планирање во управувањето со отпад (Планови, 
програми) 

8. Органи на државна управа 
9. Локална самоуправа  
 
Област  I-a:   
 
1. Основи на Window 2003, Microsoft Word 2003 и 

Microsoft Excel 2003  
 
Област  II:   
     
ТЕМИ ЗА СТРУЧНО-ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД  
ИСПИТОТ     
 
1. Основни познавање во организирање на комунал-

ната дејност  
2. Основни технички нормативи за вршење на ко-

мунална дејност  
3. Карактеристики на комуналниот отпад 
4. Технологија на депонирање 
5. Познавање на современа опрема и возила за собира-

ње, транспорт и депонирање на комуналниот отпад 
 
**** ** 
Список на литература за подготовка на испитот;  
- Закон за животна средина (Службен весник на РМ 

бр. 53/2005) 
- Закон за отпад (Службен весник на РМ бр.68/2004 

и 71/2004) 
- Закон за комунални дејности (Службен весник на 

РМ бр.45/97;23/99;45/02;14/04)  
- Закон за јавни претпријатија (Службен весник на 

РМ бр. 38/96;6/02;40/03) 
- Закон за локална самоуправа (Службен весник на 

РМ бр. 5/02) 
- Рамковна директива за отпад  
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- Базелска Конвенција во врска со контролата врз пре-
куграничните загадувања со опасен одпад и негово депони-
рање/Basel Convention on the Control of Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal .  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

- Конвенцијата е ратификувана со Закон за ратифи-
кација објавен во (″Службен весник на РМ″ 49/97). 

Бр. 10-10166/1                                 Министер, 
30 ноември 2005 година         Стевчо Јакимовски, с.р. 

- Амандман на Базелска Конвенција во врска со 
контролата врз прекуграничните загадувања со опасен 
отпад и негово депонирање и Амандман на Анекс I, 
Анекс VIII, и Анекс IX/Amendment to the Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and Their Disposal  

    Скопје 
__________ 

1430. 
Врз основа член 89-г, став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на РМ� бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004 и 62/2005), член 205, став 1 
од Законот за општа управна постапка (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за 
формата, содржината и начинот на водење на регистар 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита (�Службен весник на РМ� бр. 10/2005), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

- Амандманите се ратификувани со Законот за рати-
фикација (Службен весник на РМ бр. 49/2004) 

- НЕАП 1 и НЕАП 2  
- Национална стратегија за управување со отпад 
- Листа на видови на отпад. 

Прилог 2  
 

  
 Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-

НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 1. Барањето на Здружението на граѓани - Центар за 
детско уметничко изразување, музикотерапија и психо-
физичка релаксација �Џунџуле� од Скопје - се уважува. 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 
2. Здружението на граѓани - Центар за детско умет-

ничко изразување, музикотерапија и психофизичка ре-
лаксација �Џунџуле�, со седиште во Скопје, на ул. �Ва-
сил Ѓоргов� бр. 18/40, се впишува во Регистарот на 
здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика. 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ 

УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД 
_______________________________________________  

(име и презиме) 
со ЕМБГ ________________________________, роден/а 
__________________година_____________________во 
__________________ на ден ________________ пред 
Испитната комисија на Министерството за животна 
средина и просторно планирање го положи стручниот 
испит и се стекна со звање управител за отпад .      

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Цен-
тар за детско уметничко изразување, музикотерапија и 
психофизичка релаксација �Џунџуле�, со седиште во 
Скопје, на ул. �Васил Ѓоргов� бр. 18/40, ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на решени-
ето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Скопје, _____________  
Број _______________         МИНИСТЕР  
   

Мп. 
 

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА                                           Министер, 

                                             Стевчо Јакимовски, с.р. 1429. 
__________ Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004 и 62/2005), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

1431. 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРАВОТО  

НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Правилникот за определување на висината на 

правото на еднократна парична помош (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 2/2003, 57/2003 и 23/2005) во членот 2, 
став 1, по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:                                 

Врз основа член 89-г, став 2 од Законот за социјал-
на заштита (�Службен весник на РМ� бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004 и 62/2005), член 205, став 1 
од Законот за општа управна постапка (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за 
формата, содржината и начинот на водење на регистар 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита (�Службен весник на РМ� бр. 10/2005), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 

                                                                                                ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРА-
ЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

Р Е Ш Е Н И Е 

�- до износот на една просечна месечна нето плата 
по работник во Република Македонија, за потребите на 
членот на семејството кој е лице со тешки и најтешки 
пречки во интелектуалниот развој или лице со трајна 
телесна попреченост, кое согласно Законот за социјал-
ната заштита би можело да оствари право на сместува-
ње во установа за социјална заштита;�.           

 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Здруже-

ние за еманципација, солидарност и еднаквост на же-
ните на Република Македонија со скратено име Е.С.Е. 
од Скопје - се уважува. Алинеите  2 и 3 стануваат алинеи 3 и 4. 
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2. Здружението на граѓани - Здружение за еманци-
пација, солидарност и еднаквост на жените на Репуб-
лика Македонија со скратено име Е.С.Е., со седиште во 
Скопје, на ул. �Партизански одреди� бр. 37/1-24, се 
впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита, што се води при Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Здру-
жение за еманципација, солидарност и еднаквост на 
жените на Република Македонија со скратено име 
Е.С.Е. со седиште во Скопје, на ул. �Партизански одре-
ди� бр. 37/1-24, ќе се изврши најдоцна пет дена од де-
нот на објавувањето на решението во �Службен весник 
на Република Македонија�. 

                  Министер, 
               Стевчо Јакимовски, с.р. 
__________ 

1432. 
Врз основа член 89-г, став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на РМ� бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004 и 62/2005), член 205, став 1 
од Законот за општа управна постапка (�Службен вес-
ник на РМ� бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за 
формата, содржината и начинот на водење на регистар 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита (�Службен весник на РМ� бр. 10/2005), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРА-
ЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Здруже-

ние на граѓани за поддршка на лица со психози �До-
бредојде� од Скопје - се уважува. 

2. Здружението на граѓани - Здружение на граѓани 
за поддршка на лица со психози �Добредојде� од Скоп-
је, со седиште во Скопје, на ул. �Иван Цанкар� б.б., се 
впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита, што се води при Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Здру-
жение на граѓани за поддршка на лица со психози �До-
бредојде� од Скопје со седиште во Скопје, на ул. �Иван 
Цанкар� б.б., ќе се изврши најдоцна пет дена од денот 
на објавувањето на решението во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

                                                            Министер, 
               Стевчо Јакимовски, с.р. 
__________ 

1433. 
Врз основа член 89-г, став 2 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на РМ� бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004 и 62/2005), член 205, став 1 
од Законот за општа управна постапка (�Службен вес-
ник� бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на регистар на здру-
женија на граѓани од областа на социјалната заштита 
(�Службен весник на РМ� бр. 10/2005), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРА-
ЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Организа-

ција на жените на град Скопје - Скопје - се уважува. 
2. Здружението на граѓани - Организација на жени-

те на град Скопје - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. 
�11 Октомври� бр. 17а, се впишува во Регистарот на 
здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Ор-
ганизација на жените на град Скопје - Скопје со се-
диште во Скопје, на ул. �11 Октомври� бр. 17а, ќе се 
изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето 
на решението во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

                                                            Министер, 
               Стевчо Јакимовски, с.р. 
__________ 

1434. 
Врз основа член 89-г, став 2 од Законот за соци-

јална заштита (�Службен весник на РМ� бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004 и 62/2005), член 205, став 
1 од Законот за општа управна постапка (�Службен 
весник на РМ� бр. 38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на 
регистар на здруженија на граѓани од областа на 
социјалната заштита (�Службен весник на РМ� бр. 
10/2005), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРА-
ЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

 
1. Барањето на Здружението на граѓани - Центар за 

помош на лица со ментален хендикеп - ПОРАКА СВЕ-
ТИ НИКОЛЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ - се уважува. 

2. Здружението на граѓани - Центар за помош на 
лица со ментален хендикеп - ПОРАКА СВЕТИ НИКО-
ЛЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ, со седиште во Свети Николе, 
на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 38-а, се впишува во Реги-
старот на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита, што се води при Министерството за труд 
и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - 
Центар за помош на лица со ментален хендикеп - 
ПОРАКА СВЕТИ НИКОЛЕ - Свети Николе, со седи-
ште во Свети Николе, на ул. �Вељко Влаховиќ� бр. 
38-а, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на об-
јавувањето на решението во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 
                                                             Министер, 

               Стевчо Јакимовски, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
1435. 
Врз основа на  член 46 ставови 6 и  8 од Законот за  

пожарникарството ("Службен весник на Република Ма-
кедонија " бр. 67/04 ), директорот на Дирекцијата за за-
штита и спасување донесе  

 
П  Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ ВРШАТ СЕР-
ВИСЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВА-
ЊЕ НА АПАРАТИТЕ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува Програмата за по-
лагање на стручен испит  и  начинот на полагање на 
стручниот испит на работниците кои вршат сервисен 
преглед и контролно испитување на апаратите за гасне-
ње на пожари (во натамошниот текст: стручен испит). 

 
Член 2 

Стручниот испит се полага пред комисија формира-
на од страна на директорот на Дирекцијата за заштита 
и спасување согласно Законот за пожарникарството 
според Програма за полагање на стручен испит која е 
составен дел на овој правилник ( Прилог број 1).  

 
Член 3 

Кандидатот за полагање на стручниот испит подне-
сува пријава до Дирекцијата за заштита и спасување 
која содржи: име и презиме на кандидатот, датум и ме-
сто на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот, 
вид на образование и податоци за правното лице кај 
кое e извршена практичната работа за вршење на сер-
висен преглед и контролно испитување на  апаратите 
за гаснење на пожари. 
Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува-

ат следните документи: 
- доказ за завршено образование;  
- доказ за завршена практична работа во правните 

лица кои вршат сервисен преглед и контролно испиту-
вање на противпожарните апарати и 

- доказ за платени трошоци за стручниот испит. 
Документите од став 2 на овој член  се приложуваат 

во оригинал или фотокопија заверена од нотар. 
 

Член  4 
Кандидатот кој ги исполнил условите за полагање 

на стручниот испит, од страна на комисијата се изве-
стува за времето и местото на полагање на стручниот 
испит најдоцна 15 дена пред денот утврден за полагање 
на испитот. 

 
Член 5 

Стручниот испит се состои од два дела,  усмен и 
практичен дел. 
Стручниот испит се вреднува со 150 поени,  како 

максимален  број на освоени поени, од кои што усме-
ниот дел се вреднува со 100 поени, а практичниот дел 
со 50 поени. 
Ако кандидатот го положи усмениот дел од  струч-

ниот испит преминува кон полагање на практичниот 
дел од испитот. 

 
Член 6 

Усмениот дел на стручниот испит се смета за поло-
жен  ако  кандидатот освоил  најмалку  70 поени. 
Усмениот дел од стручниот испит се полага пред 

сите членови на комисијата, според редослед на пола-
гање кој го утврдува претседателот на комисијата. 

Практичниот дел од стручниот испит се смета за 
положен ако кандидатот освоил најмалку 30 поени. 
Практичниот дел од стручниот испит се состои во 

полагање на практичен пример за извршување на сер-
висен преглед и контролно испитување на  апаратите 
за гаснење на пожари, како и  на  гаснење на  пожар со 
противпожарен апарат. 

 
Член 7 

Кандидатот кој не го положил стручниот испит, 
истиот може да го полага по истекот на 30 дена од де-
нот на последното полагање.  
Кандидатот може да се откаже или да го одложи 

полагањето на стручниот  испит  поради болест, несре-
ќа, смртен случај во семејството или други оправдани 
причини за кои кандидатот најдоцна два дена пред де-
нот утврден за полагање на испитот, доставува писме-
ни докази  до комисијата. 

 
Член 8 

За стручниот испит се  води записник  во коj се внесу-
ваат  податоци за членовите на комисијата, името и прези-
мето на кандидатот, датумот на полагање,поставените 
прашања на кандидатот, практичниот пример кој се извр-
шувал од кандидатот и бројот на освоените поени. 
Записникот се потпишува од страна на претседате-

лот и членовите на комисијата. 
 

Член 9 
Кандидатите   кои успешно го положиле стручниот 

испит добиваат потврда за положен стручен испит за 
сервисирање  и контролно испитување  на апаратите за 
гаснење на пожари во која се наведуваат  името и пре-
зимето на кандидатот, датумот и местото на раѓање,да-
тумот и местото на полагањето на стручниот испит и 
бројот на освоени поени со кои кандидатот го положил 
испитот. 
Потврдата се   потпишува од страна на  претседате-

лот на комисијата.  
Потврдата се издава во два примерока, од кои еден 

за кандидатот, а другиот останува во досието за канди-
датот во Дирекцијата за заштита и спасување. 

 
Член 10 

Кандидатите кои го положиле стручниот испит  се 
евидентираат во евиденцијата при Дирекцијата за за-
штита и спасување во која се внесуваат податоци за 
кандидатот од пријавата за полагање, датум на полага-
ње и бројот на освоените поени со кои кандидатот го 
положил   испитот. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

 
Бр. 02-1525/1            Дирекција за заштита и спасување                            

1 декември 2005 година              Директор,  
 Скопје                          Киро Атанасов, с.р.  
 

Прилог број 1 
 

П Р О Г Р А М А 
за полагање на стручен испит 

 
Програмата за полагање на стручен испит за сервиси-

рање и контролно испитување на апаратите  за гаснење на 
пожари се состои од теоретски и практичен дел и тоа: 

 
1. Основи на законската регулатива: 
- Закон за заштита и спасување, одредбите за за-

штита од пожари; 
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- Закон за пожарникарството; 
- Закон за заштита при работа; 
- Прописи  за мерни единици , мерила и метроло-

шки услови; 
- Прописи за садови за компримирани , течни и под 

притисок полнети гасови. 
 
2. Основи на процесот на горење и гаснење: 
- класификација на материите; 
- горење на материите; 
- продукти на горењето; 
- класификација на пожарите; 
- процес на гаснење; 
- средства за гаснење; 
- методи на гаснење; 
- одржување и складирање на средства за гаснење. 
 
3. Противпожарни апарати: 
Опфаќа познавање на прописи и норми кои се одне-

суваат на: 
- видови и типови на противпожарни апарати ; 
- конструкција и принцип на работа на противпо-

жарните апарати; 
- технички особини на противпожарните апарати; 
- ракување со противпожарните апарати. 
 
4. Практична работа: 
Опфаќа познавање и изведување на работи на сите 

видови и типови на противпожарни апарати од: 
- сервисен преглед ; 
- контролно испитување ; 
- гаснење на пожар со противпожарен апарат. 

_________ 
1436. 
Врз основа на член  46 став 5 од Законот  за пожар-

никарството ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 67/04 ), директорот на Дирекцијата за заштита 
и спасување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗБОРОТ НА ВИДОВИТЕ И НА КОЛИЧИНИТЕ 
НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ СО КОИ ТРЕ-
БА ДА РАСПОЛАГААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃА-
НИТЕ, КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ 
ШТО ВРШАТ СЕРВИСЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО 
ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ 

                                       
I. ОПШТИ  ОДРЕДБИ 

                                              
Член 1 

Со овој правилник се пропишува изборот на видо-
вите и на количините на противпожарните апарати  со 
кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, 
како и критериумите што треба да ги исполнуваат 
правните лица кои што вршат сервисен преглед и кон-
тролно испитување на противпожарните апарати кои се 
однесуваат на техничката опрема и просторот за работа.  

Член 2 
Одделните изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
- противпожарен апарат е направа која овозможува 

исфрлање на средство за гаснење на пожар; 
- рачен противпожарен апарат е апарат чија маса во 

наполнета состојба не е поголема од 20кг. со исклучок 
на апаратите за гасење со вода и воздушна пена чија 
маса во наполнета состојба може да изнесува до 25кг.и 

- превозен противпожарен апарат е апарат кој е 
обезбеден со тркала за ( рачен) превоз и чија маса во 
наполнета состојба не е поголема од 260 кг. 

II. ИЗБОР НА ВИДОВИТЕ И НА КОЛИЧИНИТЕ  НА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА 

ПОЖАР СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ 
ПРАВНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНИТЕ 

 
Член 3 

Изборот на видовите и на  количините на противпо-
жарните апарати за гаснење на пожар во објекти  се вр-
ши согласно видовите  на пожарот кој може да настане 
на определено пожарно оптоварување на објектот и не-
говата површина. 
Бројот на противпожарните апарати за гаснење на 

пожар од став 1 на овој член  е одреден и прикажан во 
Табела бр. 1 која е приложена кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

 
Член 4 

Во објект или дел на објект во кој пожарното опто-
варување  е високо, на секои 500м2 , на бројот на про-
тивпожарните апарати за гаснење на пожар  од Табела 
бр.1 се додава по еден превозен апарат ( со прав за га-
сење од 50 кг. или воздушна пена  50 литри) од  ист 
вид на одредените рачни противпожарни апарати. 

 
Член 5 

Противпожарните апарати за гаснење на пожар се 
поставуваат и во објекти или делови на објекти во кои 
се вградени стабилни инсталации за гаснење на пожар 
и хидрантска мрежа. 

 
Член 6 

Изборот на видовите и на количините на противпо-
жарни апарати за гаснење  на пожар во моторни возила  
е одреден и прикажан во Табела бр. 2 која е приложена 
кон овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 7 

Изборот на видовите и на количините на противпо-
жарните апарати за гаснење  на пожар во моторни во-
зила кои вршат  превоз на опасни материи  се одредува 
според прописите за превоз на тие материи. 

 
Член 8 

Противпожарните апарати за гаснење на пожар во 
моторните возила се поставуваат на вградени носачи за 
апаратот на видни и лесно пристапни места и заштите-
ни од атмосферски влијанија. 

                                                                   
III. КРИТЕРИУМИ  ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА-
АТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ШТО ВРШАТ СЕРВИСЕН 
ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРО-
ТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ 
НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И ПРОСТОРОТ ЗА РАБОТА 

 
Член 9 

Правните лица кои што вршат сервисен преглед и 
контролно испитување на противпожарни апарати (во 
натамошниот текст: правни лица) треба да имаат: 

- соодветен простор за работа и 
- техничка опрема пропишана со овој правилник. 
 

Член 10 
Просторот за работа во правните лица  треба да биде 

таков да овозможува во сите временски услови сите пред-
видени дејствија да се извршат непречено и безбедно за 
вработените и да не постои опасност  за загадување и де-
градирање на   животната средина и природата. 
Правните лица од став 1 на овој член  треба да има-

ат одделни простории за: 
- работа со јаглен двооксид; 
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- работа со прашак за гасење; 
- чување на прашак за гасење и резервни делови за 

противпожарните апарати  и 
- полнење и празнење на противпожарните апарати. 

 
Член 11 

Правните лица треба да имаат техничка опрема за 
сервисен преглед и контролно испитување на против-
пожарните апарати и тоа: 

- алат за општа намена (клучеви, клешти  и др.); 
- клешти за пломбирање  со ознака  за идентифика-

ција на овластен сервис; 
- направа за перфорирање на сервис-картоните на 

определените места; 
- момент клуч со потребни негови приклучоци за 

затегнување; 
- вага за контрола на шишенцата  со погонски гас со 

класа на точност 3 , со делови на 1 грам; 
- вага за контрола на масата на полнењето и масата 

на преносните апарати , со класа на точност 3 , со дело-
ви на 10 грама; 

- вага за контрола на масата на полнењето и ма-
сата на превозните апарати, со класа на точност 3 , 
со делови на 100 грама и со можност за мерење до 
300 кг.; 

- пумпа за преточување на јаглендвооксид со опре-
ма за полнење на поедини типови и видови садови на 
противпожарни апарати; 

- направа за испитување и регулација на сигурнос-
ните вентил; 

- уред за полнење и ставање под притисок на апара-
тите под постојан притисок; 

- метални шишиња со јаглендвооксид од 30кг-5 
парчиња и 

- резервни делови за сите видови на противпожарни 
апарати. 

 
IV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Со денот на  влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат  одредбите на членовите 2,3,4,5 
и 6 од  Правилникот за одредување на бројот, видовите 
и одржувањето на рачни и превозни противпожарни 
апарати кои се во употреба (� Службен весник на 
СРМ� бр.15/87). 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 02-1525/2            Дирекција за заштита и спасување                                     

1 декември 2005 година        Директор,  
 Скопје                        Киро Атанасов, с.р.  
 
Табела бр.1 
 

Пожарно оптоварување 

ниско средно високо 

 
 

Реден 
број 

 
Површина на 
 објект (м2) до 1 ГЈ /м2 до 2 ГЈ/м2 над 2 

ГЈ/м2 
1. до 50 1 1 2 

2. од 51-150 1 2 2 
3. од152-200 2 2 3 
4. од 201-300 2 2 4 
5. од 301-500 2 3 5 
6. од 501-750 3 4 6 
7. од 751-1000 3 5 8 
8. од 1001-2000 4 6 10 
9. од 2001-3000 5 8 14 
10. од 3001-4000 6 10 18 
11. од 4001-5000 8 14 22 
12. од 5001-6000 10 16 30 
13. од 6001-7000 12 24 35 
14. од 7001-8000 16 30 45 
15. од 8001-9000 20 35 55 
16. од 9001-10000 24 40 70 
17. над 10 001 28 50 90 
 
Табела бр. 2 
 

Ред. 
бр. 

Вид на моторно 
возило 

Вид и големина 
на противпо-
жарни апарати 

Број (количина) 
на противпо-
жарни апарати 

1. 
патнички моторни 
возила; 
комби возила. 

прашок АБЦ 2 
кг 1 

2. 

автобуси за 
градски,    
приградски и 
меѓуградски  
сообраќај 

прашок АБЦ 3 
кг 
и 6 кг 

1+1 

3. 
товарни моторни 
возила 
до 10 тони 

прашок АБЦ 6 
кг 1 

4. 
товарни моторни 
возила 
над 10 тони 

прашок АБЦ 6 
кг 2 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

 
1437. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91 и �Служ-
бен весник на РМ� бр. 84/05), Државниот завод за гео-
детски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Гази Баба - Оп-
штина на град Скопје. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за дел од КО Скопје, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-7853/1                               Директор, 
1 декември 2005 година           Бисера Јакимовска, с.р. 

        Скопје 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1438. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 7 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија до-
несе 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КУПУВА И 
ПРОДАВА ЗЛАТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Народна банка на Република Македонија (во пона-

тамошниот текст: Народна банка) во Република Македо-
нија може да купува злато за девизните резерви и да купу-
ва и продава злато за изработка на пригодни ковани пари, 
во согласност со Законот за пригодни ковани пари. 

2. Народна банка купува злато за девизните резерви 
доколку  истото ги исполнува следните минимални ус-
лови: 

- Златото да е во форма на депозит, полуги или гра-
нули; 

- Финоста на златото да не е помала од 995 проми-
ли; 

- Поединечниот откуп на немонетарно злато да не е 
помал од 350 фини унци; 

- Финоста, количината, потеклото и начинот на кој 
продавачот го стекнал златото да биде документирана. 
Златото се купува со денари по цена утврдена врз 

основа на претпладневниот фиксинг на Лондонската 
берза за една фина унца злато изразена во САД долари 
и куповниот курс на САД доларот во однос на денарот 
на денот на склучување на договорот. 
По исклучок од став 2 на оваа точка, ако златото се 

добие на сметка во странство или ги исполнува услови-
те за тргување на Лондонската берза на благородни ме-
тали, златото се купува со денари по цена утврдена врз 
основа на претпладневниот фиксинг на Лондонската 
берза за една фина унца злато изразена во САД долари 
и среден курс на САД доларот во однос на денарот на 
денот на склучување на договорот. 

3. Народна банка продава злато за изработка на 
пригодни ковани пари, во согласност со Законот за 
пригодни и ковани пари по цена утврдена врз основа 
на претпладневниот фиксинг на Лондонската берза за 
една фина унца злато изразена во САД долари и прода-
жен курс на САД доларот во однос на денарот на денот 
на склучување на договорот. 

4. Гувернерот за секоја купопродажба на злато 
склучува договор со кој подетално се регулираат пра-
вата и обврските на договорните страни. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од  де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
    О.бр.02-15/Х-3/2005                     Претседател 
30 ноември 2005 година    на Советот на Народна банка 
             Скопје                          на Република Македонија 

                                                        Гувернер, 
                                              м-р Петар Гошев, с.р 

__________ 
1439. 
Врз основа на член 13, 14 и 64, точка 2 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004 и 
61/2005), Советот на Народна банка на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ  

ВО ДЕНАРИ 
 
1. Во Одлуката за задолжителна резерва на банките во 

денари (�Службен весник на РМ� бр. 51/04 - пречистен 
текст, 61/04 и 89/04) во точка 4 зборовите: �готовина во 
благајна на банката� се бришат, зборовите: �депозитни 
пари� се заменуваат со зборовите: �средства�, а зборот: 
�просекот� се заменува со зборот: �просек�. 

2. Точките 5 и 6 се бришат. 
Во точка 8, став 2 се брише. 
Во точка 9, став 2 се менува и гласи: 
�На издвоените средства над обврската за задолжи-

телната резерва, Народна банка на Република Македо-
нија не плаќа надомест. � 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�, а ќе се применува од 11.01.2006 година. 

 
  О.бр.02-15/Х-4/2005                      Претседател 
30 ноември 2005 година    на Советот на Народна банка 
            Скопје                          на Република Македонија 

                                                          Гувернер, 
                                                м-р Петар Гошев, с.р 

__________ 
1440. 
Врз основа на член 64, став 1, точка 22 од Законот 

за Народна банка на Република Македонија (�Службен 
весник на РМ� бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Со-
ветот на Народна банка на Република Македонија до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ВИСИНАТА НА КАМАТНАТА СТАПКА ПО 
КОЈА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПРЕСМЕТУВА И ПЛАЌА КАМАТИ НА 
ДЕВИЗЕН ДЕПОЗИТ ВРЗ ОСНОВА НА СКЛУЧЕН  

МЕЃУНАРОДЕН ДОГОВОР 
 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

за висината на каматната стапка по која Народна 
банка на Република Македонија пресметува и плаќа 
камати на девизен депозит врз основа на склучен ме-
ѓународен договор (�Службен весник на РМ� бр. 
42/2004 година). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 
   
   О.бр.02-15/Х-2/2005                     Претседател 
30 ноември 2005 година    на Советот на Народна банка 
            Скопје                          на Република Македонија 

                                                        Гувернер, 
                                             м-р Петар Гошев, с.р 

__________ 
1441. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 
61/05), а во врска со член 26 став 3 од Законот за девиз-
но работење (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03) и врз осно-
ва на точка 10 од Одлуката за начинот на вршење на 
платниот промет со странство (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 53/02), гувернерот  на Народ-
на банка на Република Македонија донесува 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
Во Упатството за начинот на вршење на платниот 

промет со странство У.Бр. 09/2-10 (�Службен весник на 
Република Македонија� бр.79/02 и 98/02), се вршат 
следните измени и дополнувања: 

1. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ,  во пог-
лавје НАПЛАТИ, се додава следната нова шифра: 
во делот  1. А.  УСЛУГИ - ИНВЕСТИЦИОНИ РА-

БОТИ, ИЗГРАДБА И МОНТАЖА:  
233 Изведување на инвестициони работи во зем-

јата: наплати од странство врз основа на изведување 
на инвестициони работи во земјата кои ги изведуваат 
нерезиденти. 

2. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ,  во пог-
лавје НАПЛАТИ, дел 1. А. УСЛУГИ - ИНВЕСТИЦИО-
НИ РАБОТИ, ИЗГРАДБА И МОНТАЖА шифра на ос-
нов 236: - зборовите �инвестициони работи� се замену-
ваат со зборовите �изведување на инвестициони работи 
во странство�.  

3. Во делот IV. ПОЛАГАЊЕ И ПОДИГАЊЕ НА 
ДЕПОЗИТИ И ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ НА 
СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ - 701,708 во точките 58, 
60, 61, 63 и 66 шифрата на нерезидент се менува  од 
�6000ХХХ� во  �9000ХХХ�.  

4. Во делот V. ПОСЕБНИ РАБОТИ - ПОРТФОЛИО 
ИНВЕСТИЦИИ - ВЛОЖУВАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ 
ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ во точка 92 шифрата на 
нерезидент се менува  од �6000ХХХ� во  �9000ХХХ�.  

5. Во делот Е. ОБРАСЦИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ во точка 176 ши-
фрата на нерезидент се менува  од �6000ХХХ� во  
�9000ХХХ�.  

6. Во прилог бр. 7 ШИФРА НА НАЛОГОДА-
ВАЧ/КОРИСНИК, шифрата за нерезиденти се менува 
од �6000000� во �9000000�. 

7. Ова упатство влегува во сила со денот на потпи-
шувањето и ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
У. бр. 09/2-10/2                                    Гувернер, 

30 ноември 2005 година,              м-р Петар Гошев, с.р. 
       Скопје    

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1442. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 30 ноември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ  
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Aкционерското друштво за производство на 

електрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна 
сопственост � Неготино, с. Дуброво � Неготино, Ре-
публика Македонија, со скратено име АД ТЕЦ Него-
тино � Неготино, му сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност производство на електрична 
енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, �Лицен-
ца за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија� кој што е составен дел на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
Бр. 02-1533/1                                    Претседател  

30 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р. 
      Скопје 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Aкционерско друштво за производство на еле-

ктрична енергија, ТЕЦ Неготино, во државна сопстве-
ност, Неготино, с. Дуброво � Неготино, Република Ма-
кедонија, со скратено име АД ТЕЦ Неготино � Неготи-
но  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
30 Ноември 2005 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
30 Ноември 2040 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 10.01.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 6026796 
 
8. Единствен даночен број - 4019005110545 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на АД ТЕЦ 
Неготино � Неготино (во понатамошниот текст: носи-
тел на лиценца) и неговото учество на пазарот на еле-
ктрична енергија. 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водството на електрична енергија во ТЕЦ Неготино - 
Неготино. 

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската 
дејност производство на електрична енергија ја врши 
на територијата на Република Македонија. 

 
11. Производен капацитет со кој се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ја врши со производ-
ниот капацитет наведен во Прилог 1 кој што е составен 
дел од оваа лиценца. 
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12. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на преносниот систем 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на електроенергетскиот си-
стем заради нормално вршeње на енергетската дејност 
производство на електрична енергија во согласност со 
закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
(во понатамошниот текст: �Мрежни правила�), одобре-
ни од страна на Регулаторната комисија за енергетика.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

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

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните прави-
ла, правилниците и другите прописи кои ги пропишува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во 
согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, при изградба, ре-
конструкција, редовни годишни ремонти на објектите, 
постројките, уредите и инсталациите вклучени во про-
цесот на производство на  електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием; 

- ги достави сите договори за продажба на еле-
ктрична енергија, освен комерцијално-финансиските 
податоци, до Регулаторната комисија за енергетика и 
до операторот на пазарот на електрична енергија;  

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија и/или системски услуги до точката 
на прием; 

- да се придржува кон склучените договори за про-
изводство, односно испорака на моќност, енергија 
и/или системски услуги; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување, планираната расположливост до 
операторот на електроенергетскиот систем во соглас-
ност со Мрежните правила. 

 
14. Планирање на одржување на производниот 

капацитет  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводниот капацитет кој е вклучен во процесот на про-
изводство на електрична енергија, носителот на лицен-
цата е должен истиот да го одржува во исправна и 
функционална состојба.  
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водниот капацитет за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
усогласеност на Планот од операторот на електроенер-
гетскиот систем. 
Планот за одржување на производниот капацитет 

особено треба да содржи: 
- опис на функционална состојба на производниот 

капацитет; 
- потреба од ревитализација на производниот капа-

цитет;  
- финансиски извори за реализација на планот. 

15. Изготвување на годишна програма за ремон-
ти 
Носителот на лиценцата е должен да изготви и до-

стави до Регулаторната комисија за енергетика годиш-
на програма за ремонти на производниот капацитет и 
истата да ја објави на својата веб страна. 
Пред да пристапи кон ремонт на производниот ка-

пацитет, носителот на лиценцата е должен да ја изве-
сти, Регулаторната комисија за енергетика, за точниот 
датум на отпочнување и времетраење на ремонтот. 

 
16. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја нераспо-
ложливост на производниот капацитет која што ќе трае 
6 месеци или повеќе.  
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 8 часа писмено да ја извести Регулаторната комиси-
ја за енергетика, за сите непланирани прекини во про-
цесот на производство на електрична енергија, како и 
за причините за настанување на прекините и превземе-
ните мерки за нивно отстранување.  
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем и опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, сите по-
требни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила и Пазарните правила. 

 
17. Обврска за обезбедување на резерви со гориво 
Носителот на лиценцата е должен да има постојани 

резерви на мазут и друг вид на гориво, кои во услови 
на кризна состојба ќе обезбедат непречена работа на 
термоелектричната централа, во согласност со закон и 
други прописи донесени врз основа на закон. 
Носителот на лиценцата во својот годишен финан-

сиски план треба да предвиди и да обезбеди финанси-
ски средства за покривање на неопходните трошоци за 
набавка и одржување на резервите со мазут и друг вид 
на гориво.  

 
18. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
20. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
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на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. вкупната количина на произведената и испорача-

ната електрична енергија на точка на прием, количес-
твото на гориво потрошено за производство на еле-
ктрична енергија, количини на системски услуги, коли-
чината на електрична енергија за балансна регулација, 
сопствената потрошувачка, бројот и времетраењето на 
планираните и непланираните прекини, како и за при-
чините за нивно настанување; 

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

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 
- заштита на производниот капацитет од надвореш-

ни влијанија и хаварии, како и негово осигурување, 
- заштита при работа, 
- обука и стручно усовршување на вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

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

кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување производниот капацитет, 
во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

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

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
21. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за вкупната количина на произве-
дената и испорачаната електрична енергија, количес-
твото на гориво потрошено за производство на еле-
ктрична енергија, количините на системски услуги, ко-
личината на електрична енергија за балансна регулаци-

ја, бројот и времетраењето на планираните и неплани-
раните прекини, како и за причините за нивно настану-
вање; 

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

- договори за продажба односно испорака на моќ-
ност, енергија и/или системски услуги кои што ги склу-
чил со други носители на лиценци за вршење на енер-
гетска дејност или со потрошувачите. 

 
22. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Носителот на лиценцата е должен да инсталира, 

одржува, проверува и да ги сервисира мерните уреди 
на сите мерни места и да ја мери произведената еле-
ктрична енергија и моќност на сите мерни места на 
праг на електрана. 

 
23. Цени на електрична енергија  
Носителот на лиценцата е должен произведената 

електричната енергија, договорена со снабдувачот со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на голе-
мо, да ја продава по цени утврдени согласно Правилни-
кот за начинот и условите за регулирање на цени за 
електрична енергија. 
Носителот на лиценцата е должен цените за еле-

ктрична енергија наменети за тарифните потрошувачи 
да ги објавува на својата веб страна. 

  
24. Физичка заштита на производниот капаци-

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

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производниот капа-
цитет и истиот да го достави до Регулаторната комиси-
ја за енергетика.  

 
25. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводниот капацитет и непосреден увид во докумен-
тацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила. 
Носителот на лиценцата е должен да врши посто-

јан мониторинг на параметрите кои го определуваат 
квалитетот на произведената електрична енергија и 
по барање на Регулаторната комисија за енергетика, 
да доставува писмен извештај за движењето на сите 
параметри кои што го определуваат квалитетот на 
произведената електрична енергија во определен вре-
менски период. 
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27. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

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

 
28. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
ПРИЛОГ 1 

Производен капацитет 
 
1. ТЕЦ �НЕГОТИНО� � с. Дуброво, Неготино 
 

Производна единица: една 

Номинална моќност [MW] 210 

Расположлива моќност [MW] 210 

Максимална моќност [MW] 210 

Основно гориво мазут 

Специфична потрошувачка на гориво [GJ/MWh] 10,05 
Спремност на функција на автоматска регу-
лација не 

 

 

Парна турбина 

Тип К-200-130-3 

Производител ЛМЗ 

Номинална моќност [MW] 210 

Број на вртежи [vrt/min] 3000 

Притисок на пареа [MPa] 12,74/2,43 

Број на одземања 7 

Притисок на кондензација [MPa] 0,0057 
Начин на поврзување со ге-
нератор директно 

 

Кондензатор 

Тип дводелен 

Површина [m2] 2 х 6590 

 
Разладен систем 

Тип 
Проточна вода која се црпи од 
река Вардар со две пумпи тип 
ОПВ - 110 

Капацитет [m3/h] 11500 � 19800 

 

Генератор  

Тип ТГВ 200 Э 

Фабрички број 21607 Э/21607 

Производител Електротјажмаш � 
СССР 1975 год. 

Номинална моќност [MW]/[MVA] 210 / 247 

Номинален напон [kV] 15,75 

Номинална струја [А] 9050 

Номинален фактор на моќност cosϕn = 0,85 

Возбуден напон [V] Uv = 420 

Возбудна струја [А] Iv = 1930 

Синхрона реактанса Xd� = 192 % 

Коефициент на полезно дејство η = 98,6 % 

Број на статорски канали Z = 60 

Парен котел 

Тип П - 56 

Производител Подољскии Завод, град 
Подољск, Русија 

Потрошувачка на гориво [t/h]  52 

 

Блок трансформатор 1T 

Тип ТДЦ 250000 / 110-74Y1 

Фабрички број 92499 

Производител СССР 1975 год. 

Номинална моќност [kVA] 250000 

Номинален напон [kV] 121/15,75 

Номинална струја [А] 1193/9164 

Напон на куса врска [%] 10,1 

Група на соединување Yd5 

 

Резервен трансформатор 1TР 

Тип ТРДН - 32000 / 110 - 67 

Фабрички број 7272 

Производител СССР 1978 год. 

Номинална моќност [kVA] 32000/16000/16000 

Номинален напон [kV] 115/6,3/6,3 

Номинална струја [А] 846,6/1466 
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Напон на куса врска [%] 9,38/9,48 

Група на соединување Y0/d5/d5 

__________ 
1443. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 30 
ноември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
НЕПОСРЕДНО ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ  

ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На  �Макпетрол� Акционерско друштво за про-

мет со нафта и нафтени деривати � Скопје, ул. �Мито 
Хаџивасилев-Јасмин� бр.4 � Скопје, му сe издава ли-
ценца за вршење на енергетската дејност снабдување 
со природен гас на тарифни потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас се 
утврдени во Прилог 1, �Лиценца за вршење на енергет-
ската дејност снабдување со природен гас на тарифни 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас� кој што е составен дел на оваа 
одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
Бр. 02-1534/1                                    Претседател  

30 ноември 2005 година              Славе Ивановски, с.р. 
      Скопје 
 

Прилог 1 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ 
ПОТРОШУВАЧИ НЕПОСРЕДНО ПРИКЛУЧЕНИ 
НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за промет со нафта и нафте-

ни деривати �Макпетрол� - Скопје (�Макпетрол� АД � 
Скопје) ул. �Мито Хаџивасилев � Јасмин� бр. 4, 1000 
Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Снабдување со природен гас на тарифни потрошу-

вачи непосредно приклучени на системот за пренос на 
природен гас. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 ноември 2005 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 ноември 2015 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-04.05.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 4057643 
  
8. Единствен даночен број - 4030954258093 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи непосредно приклучени на 
системот за пренос на природен гас (во понатамошниот 
текст: снабдување со природен гас на тарифни потро-
шувачи). 
Како снабдување со природен гас на тарифни по-

трошувачи , во смисла на оваа лиценца се смета наба-
вка и продажба на природен гас на тарифните потро-
шувачи непосредно приклучени на системот за пренос 
на природен гас, согласно пропишани тарифи и цени и 
други правила и прописи за снабдување на тарифни по-
трошувачи. 

  
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, снабдување со природен гас 

на тарифни потрошувачи, носителот на лиценцата ќе ја 
врши преку склучување на договори за пристап и пре-
нос на природен гас со операторот на системот за пре-
нос на природен гас, како и договори за снабдување со 
природен гас склучени со тарифните потрошувачи не-
посредно приклучени на системот за пренос,  со кои ќе 
се уредуваат односите сврзани со снабдувањето на 
природен гас. 

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

тарифни потрошувачи носителот на лиценцата може да ја 
врши на целата територија на Република Македонија. 

 
12. Право на пристап и користење на системот за 

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

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

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

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

- го достави до Регулаторната комисија за енергети-
ка договорот за купопродажба, односно набавка на 
природен гас за потребите на тарифните потрошувачи, 
веднаш по неговото  склучување, 
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- достави до Регулаторната комисија за енергетика 
копии од склучените договори за снабдување со секој 
тарифен потрошувач поодделно,  

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

- обезбеди природен гас со квалитет согласно склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тет; 

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

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

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

 
14. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
15. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. Набавка и продажба на природен гас во текот на 
извештајна година. 

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

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди, и  

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

3. Преземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

6. бизнис план за тековната година.  
 
16. Обврска за доставување на други изве-

штаи, информации и податоци во врска со врше-
њето на дејноста до Регулаторната комисија за 
енергетика 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- информации за количините на природен гас , сог-

ласно договорите за снабдување со природен гас, склу-
чени со тарифните потрошувачи непосредно приклуче-
ни на системот за пренос на природен гас. 

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

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

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

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

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

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

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

 
19. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/2002 и 
37/05), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец ноември 2005 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.306 

02 Одгледување на шуми, користење на 
шуми и соодветни услужни активности 7.436 

05 Улов на риба, дејност на мрести-
лиштата и рибарските фарми, ус-
лужни активности во рибарството 8.661 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 7.038 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 9.784 
14 Вадење на други руди и камен   9.892 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 9.532 
16 Производство на тутунски производи 8.643 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.392 
18 Производство на предмети за обле-

ка: доработка и боење на крзно 3.405 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 1.533 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.390 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 8.209 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.378 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 13.283 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 14.113 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 3.279 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

  
10.739 

27 Производство на основни метали 9.769 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.540 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 8.572 

30 Производство на канцелариски и 
сметачки машини 9.800 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 7.302 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.487 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 11.722 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.341 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.561 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 4.419 

37 Рециклажа 5.845 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 11.147 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 8.113 
45 Градежништво 6.576 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 10.380 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 10.889 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 5.811 

55 Хотели и ресторани 6.985 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.151 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  20.658 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот: активности на пат-
ничките агенции 12.039 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 13.131 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 16.588 

66 Осигурување, реосигурување и пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 19.506 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  28.158 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.117 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   5.306 

72 Компјутерски и сродни активности 9.495 
73 Истражување и развој 8.463 
74 Други деловни активности 8.135 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 10.446 
80 Образование 7.590 
85 Здравство и социјална работа 7.942 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, 

санитарни и слични активности 7.858 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 10.801 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 7.550 
93 Други услужни дејности 8.556 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

 
                                                         Министер, 
                                              Стевчо Јакимовски, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 
 


