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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3663. 

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/2011), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 15.11.2011 година, до-
несе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2012 ГОДИНА  

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2012 година.  

Член 2 
Вкупните средства на приходите од данокот на до-

дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините во Република Македонија, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје се распреде-
луваат во константен дел од по 3.000.000 денари  за си-
те општини во Република Македонија, на општините 
во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој 
се распределува за општините во Република Македони-
ја во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и 
градот Скопје во износ од 12%.  

 
Член 3 

Променливиот (варијабилен) дел на средства за оп-
штините во Република Македонија се распределува 
според следните критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статисти-
ка, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ката-
стар, и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 
 
 
 
 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината; 
EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат по општини;  
BZn - претставува број на жители во Република Ма-

кедонија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители во одделната оп-
штина за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

Pn - претставува површина на територијата на Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
утврдените граници на општините од органот надле-
жен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар; 

BNMn - претставува број на населени места во Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 4 

Променливиот (варијабилен) дел на средства наме-
нет за распределба на градот Скопје и на општините на 
градот Скопје од член 2 став 2 од оваа уредба се рас-
пределува во сооднос 40:60. 

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 
наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар, и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  

Распределбата на средствата од став 2 на овој член 
на општините во градот Скопје се врши според форму-
лата: 

  
 
 
 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје; 
EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат за општините 
во градот Скопје;    

BZsk - претставува број на жители во градот Скоп-
је, согласно со податоците од последниот извршен по-
пис на население објавени од Државниот завод за ста-
тистика; 

BZi - претставува број на жители на општината во 
градот Скопје за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со податоците од последниот извршен по-
пис на население објавени од Државниот завод за ста-
тистика. 

Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со утврдените граници 
на општината од органот надлежен за работите за пре-
мер и катастар; 

BNMsk - претставува број на населени места во гра-
дот Скопје, согласно со член 11 од Законот за терито-
ријалната организација на локалната самоуправа во Ре-
публика Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина во градот Скопје за која се врши рас-
пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоу-
права во Република Македонија.  
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.    
    Бр. 51-6634/1                   Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година      на Владата на Република 
         Скопје           Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3664. 

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕР-
МОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА - ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ НЕ-
ГОРСКИ БАЊИ АД С.НЕГОРЦИ, ГЕВГЕЛИЈА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „НЕГОРСКИ БАЊИ“ С.НЕГОРЦИ,  

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. На Здравствена установа-Природно лекувалиште 

НЕГОРСКИ БАЊИ АД с.Негорци, Гевгелија се доде-
лува концесија за експлоатација на минерална сурови-
на – термоминерална вода на локалитетот “Негорски 
Бањи“ с.Негорци, општина Гевгелија, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата и 
тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.625.291,00 4.560.228,00 
Т-2 7.625.809,00 4.559.732,00 
Т-3 7.625.895,00 4.559.468,00 
Т-4 7.625.817,00 4.559.430,00 
Т-5 7.625.599,00 4.559.707,00 
Т-6 7.625.566,00 4.559.682,00 
Т-7 7.625.121,00 4.560.121,00 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,175864km2. 

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

4. Висината на надоместок за доделената концесија од 
точка 1 на оваа одлука се определува со Договор за конце-
сија, во согласност со Тарифникот за утврдување на виси-
ната на надоместоците за издавање на дозволи и концесии 
за вршење на детални геолошки истражувања и концесии 
за експлоатација на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

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

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

 
    Бр. 51-6260/1                   Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година     на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3665. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 15.11.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Стење, КП 1193/2 
зграда 1, влез 1, кат ПР, адреса Граничен премин наме-
на 540 површина 397 м2, 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Стење, КП 1193/2 
зграда 1, влез 1, кат ПР, адреса Граничен премин, наме-
на 518 површина 45 м2, 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Стење, КП 1193/2 
зграда 1, влез 1, кат 01, адреса Граничен премин, наме-
на 540 површина 220 м2, 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Стење, КП 1193/2 
зграда 2, влез 1, кат ПР, адреса Граничен премин, наме-
на 511 површина 34 м2, 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар зграда која се наоѓа во КО Стење, КП 1193/2 
зграда 3, влез 1, кат ПР, адреса Граничен премин наме-
на 555 површина 25 м2, во корист на Република Маке-
донија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-6476/1                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година       на Владата на Република 
         Скопје           Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3666. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ број 
8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 15.11.2011 година, донесе 
 Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија “ број 
8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 15.11.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФАКУЛТЕ-
ТОТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И 
ЕНТЕРИЕР ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 

И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука, му престанува кори-
стењето на движната ствар, со следните карактеристи-
ки: 
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Вид: Патничко моторно возило; 
Марка: Фиат; 
Тип:Стило 16 v; 
Број на шасија:ZFA19200000539386; 
Регистерски број:KIZ 3888. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Факултетот за дизајн 
и технологии на мебел и ентериер при Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ Скопје.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со Деканот на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер при Универзитетот „Св.Кирил и 
Методиј“ Скопје,  со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 51-6498/1                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година      на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3667. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ПЧИЊА 1” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Пчиња 1” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРРК “Пчи-
ња” – Куманово. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр. 51-6619/4                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година      на Владата на Република 
        Скопје          Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3668. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
15.11.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ПЧИЊА 2” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Пчиња 2” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРРК “Вар-
дар” – Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
     Бр. 51-6619/5                   Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година      на Владата на Република 
         Скопје           Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3669. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “КРИВА РЕКА 2” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Крива Река 2” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРК “Мак-
Дам” – Куманово. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
    Бр. 51-6619/6                  Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3670. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БАБУНА 2” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Бабуна 2” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Бабуна” – 
Велес. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
      Бр. 51-6619/7                Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3671. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 4” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Брегалница 4“ за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРЕК “Крап“ 
– Виница. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 51-6619/8                Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје      Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3672. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 5” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Брегалница 5“ за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Брегални-
ца 2011“ – Штип. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
     Бр. 51-6619/9                 Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3673. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “БРЕГАЛНИЦА 6” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Брегалница 6“ за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на СРД “Мрена“ – 
Свети Николе. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

   
    Бр. 51-6619/10               Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3674. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Вла-
дата на Република Македонија на седницата, одржана 
на 15.11.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 1” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 1“ за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на СРДЗ “Баш 
Вардар“ – Гостивар. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3.Договорот за концесија го потпишува министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-

ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр. 51-6619/11                Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3675. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.11.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 2” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 2” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на СРДЗ “Баш вар-
дар” – Гостивар. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
   Бр. 51-6619/12                 Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3676. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на Ре-
публика Македонија,  на седницата, одржана на 
15.11.2011 година , донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 6” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 6” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСРРК “Вар-
дар” – Скопје. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 51-6619/13                  Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година     на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3677. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ 

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 7” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 7” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Бабуна” – 
Велес. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
     Бр. 51-6619/14               Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3678. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на Ре-
публика Македонија,  на седницата, одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 8” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 8” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Бабуна” – 
Велес. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
    
     Бр. 51-6619/15               Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3679. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 10” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 10” за ор-

ганизирање на рекреативен риболов се дoделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Дошница” 
– Д. Капија. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
     Бр. 51-6619/16                  Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година   на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3680. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ВАРДАР 12” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Вардар 12” за ор-

ганизирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Југ - 52” – 
Гевгелија. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
    Бр. 51-6619/17                   Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година       на Владата на Република 
         Скопје         Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3681. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
15.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ТРЕСКА 1” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Треска 1” за орга-

низирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на “Треска” – Ки-
чево. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
      Бр. 51-6619/19                 Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година   на Владата на Република 
            Скопје         Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3682. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
15.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРН ДРИМ 1” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Црн Дрим 1” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗРСК “Пастрм-
ка” – Струга. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
      Бр. 51-6619/20               Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година     на Владата на Република 
            Скопје      Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3683. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 07/08 и 67/10, 47/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија на седницата, одржана на 
15.11.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРН ДРИМ 2” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Црн Дрим 2” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗРЛК “Ловџи-
ја” – Струга. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

  
      Бр. 51-6619/21             Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
            Скопје       Македонија, 
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
 

3684. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 15.11.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 1” 
 
 1.  Рибите од риболовниот ревир “Црна Река 1” за 

организирање на рекреативен    риболов се доделуваат 
на концесија за период од шест години на ЗРСР “Доли-
на на рибите” – Д. Хисар. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4.Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделена-
та концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

   
    Бр. 51-6619/22                   Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година   на Владата на Република 
         Скопје          Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3685. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ  

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 2” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Црна Река 2” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на СРК “Мамец” – 
Прилеп. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4.Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделена-
та концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

   
    Бр. 51-6619/23                Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3686. 

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарс-
тво и аквакултура („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011 и 53/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата, одр-
жана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ   

НА РИБОЛОВЕН РЕВИР “ЦРНА РЕКА 3” 
 
1. Рибите од риболовниот ревир “Црна Река 3” за 

организирање на рекреативен риболов се доделуваат на 
концесија за период од шест години на ЗСР “Барбус 
фиш” – Битола. 

2. Како почеток на концесијата на рибите ќе се сме-
та денот на потпишување на договорот за концесија. 

3. Договорот за концесија го потпишува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

4. Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделе-
ната концесија е Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

 
 

    Бр. 51-6619/24                 Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година     на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3687. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија     („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 55/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА КОН (С 187 ) КОНВЕНЦИЈАТА  ЗА ПРО-
МОТИВНАТА РАМКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВ-
ЈЕ ПРИ РАБОТА, 2006 НА  МЕЃУНАРОДНАТА  

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 
 
1. Република Македонија да пристапи кон (С187) 

Конвенцијата за Промотивната рамка за безбедност и 
здравје при работа на Меѓународната организација на 
трудот, 2006, усвоена во Женева во 2006 година. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти   да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6727/1                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година       на Владата на Република 
            Скопје          Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3688.  

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 , 10/2010 и 
55/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА КОН КОНВЕНЦИЈАТА  ЗА ПРИВАТНИ-
ТЕ АГЕНЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ (С 181) НА МЕ-
ЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 

 
1. Република Македонија да пристапи кон Конвен-

цијата за приватните агенции за вработување (С181) на 
Меѓународната организација на трудот, усвоена во Же-
нева во 1997 година. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6727/2                       Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година         на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3689. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 55/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА КОН (С 177) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА РАБОТА ДО-
МА, 1996 НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  

НА ТРУДОТ 
 
1. Република Македонија да пристапи кон (С177) 

Конвенцијата за работа дома на Меѓународната орга-
низација на трудот,1996 усвоена во Женева во 1996 го-
дина. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни ра-
боти  да ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6727/3                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година      на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3690. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија ( „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 55/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КОН (С 183 ) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА МАЈЧИНСТВОТО, 2000 НА МЕЃУНАРОДНАТА  

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 
 
1. Република Македонија да пристапи кон (С183) 

Конвенцијата за заштита на мајчинството на Меѓуна-
родната организација на трудот, 2000, усвоена во Же-
нева во 2000 година. 

2. Се задолжува Министерството за надворешни  да 
ја спроведе оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-6727/4                    Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година  на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3691. 

Врз основа на член 37 став  2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за социјалната заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМА-
ЦИЈА ВО ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобре-

ние за трансформација без ликвидација на Друштвото 
за сместување и исхрана “ЖАНА - С ДООЕЛ“ Скопје, 
со седиште на ул. “8“ бр.15 Радишани, Скопје, во при-
ватна установа за социјална заштита на стари лица. 

2. Правното лице од точка 1 на оваа одлука обезбе-
дува опрема, простор, средства и кадри, согласно со 
Правилникот за нормативи и стандарди за основање и 
започнување со работа на установи за социјална зашти-
та за стари лица („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 10/05). 

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

     
    Бр. 51-6765/1                  Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје       Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3692. 

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.17/11 и 53/11), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 15.11.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДAВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Општина Аеродром се дава пра-
во на трајно користење на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија, кое претставува КП 
44/9, КП 44/10 и КП 44/11 сите КО Кисела Вода 2 еви-
дентирани во Имотен лист 40083 (дел од поранешна 
КП 44/6 КО Кисела Вода 2), КП 45/3 КО Кисела Вода 
2, евидентирана во Имотен лист 47936 (дел од пора-
нешна КП 45 КО Кисела Вода 2), КП 6767/4 и КП 
6767/5 КО Кисела Вода 2, евидентирани во Имотен 
лист 48863 КО Кисела Вода 2 (дел од поранешна КП 
6767/1 КО Кисела Вода 2), со вкупна површина од 
11478 м2, заради изградба на градба со намена - спорт 
и рекреација (тематски парк). 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 51-7069/1                   Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година     на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3693. 

Врз основа на член 227 став 5 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10 и 135/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
15.11.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за дополнување на Тарифникот за утврдување на виси-
ната на надоместоците што ги наплатува Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија бр.03-
2655/1 од 15.11.2011 година, донесен од Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 15.11.2011 година. 

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

  
     Бр. 51-7117/1                  Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3694. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 
18/11 и 53/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.11.2011 година, донесе 

 
ГОД  И  Ш  Н  А  ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛА-
НОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧ-
КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО 2011 ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна и локална урбанистичка 
планска документација во Република Македонија во 
2011 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.7/11 и 112/11), во точка 1, потточка 1.2. изно-
сот: „2.950.000,00“ се заменува со износот: 
„3.700.000,00“. 

Во потточка 1.3. износот: „1.100.00,00“ се заменува 
со износот:  „960.000,00“. 

Во потточка 1.4. износот: „650.000,00“ се заменува 
со износот:  „740.000,00“. 

Во потточка 1.5. износот: „900.000,00“ се заменува 
со износот:  „1.750.000,00“. 

Во потточка 1.6. износот: „2.950.000,00“ се замену-
ва со износот:  „440.000,00“. 

Во потточка 1.7. износот: „200.000,00“ се заменува 
со износот: „360.000,00“. 

Во потточка 1.8. износот: „2.800.000,00“ се замену-
ва со износот: „3.600.000,00“. 

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

 
    Бр. 51-7107/7                  Заменик на претседателот 
15 ноември 2011 година    на Владата на Република 
         Скопје        Македонија, 
                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3695. 
Врз основа на член 46 став (3) и член 50 став (2) од 

Законот за безбедност на храна за животни („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 145/10 и 53/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАТЕГОРИИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ГРУ-
ПИ НА АДИТИВИТЕ ЗА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 
ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДЕКЛАРИРАЊЕ, 
МИНИМАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕ-
БА ДА СЕ ОЗНАЧАТ КАКО И НАЧИНОТ НА 
ОПИШУВАЊЕ НА АДИТИВИТЕ ЗА ХРАНА ЗА 

ЖИВОТНИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат категориите и 

функционалните групи на адитивите за храна за живот-
ни поблиските услови за декларирање, минималните 
карактеристики кои треба да се означат како и начинот 
на опишување на адитивите за храна за животни.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на:  
а) помошни средства при преработка на храна за 

животни и 
б) ветеринарно медицински препарати дефинирани 

во член 4 од Законот за ветеринарно медицински пре-
парати*1, со исклучок на кокцидиостатици и хистомо-
ностатици кои се користат како адитиви за храна за 
животни. 

 
Член 3 

(1) За целите на овој правилник се применуваат де-
финициите пропишани во Законот за безбедност на 
храна за животни*2. 

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење: 

1) „кокцидиостатици“ и „хистомонастатици“ се 
супстанции за убивање или за инхибирање на прото-
зои; 

2) „микроорганизми“ се микроорганизми кои фор-
мираат колонии. 

 
Член 4 

(1) Адитивите за храна за животни во зависност од 
нивните функции и својства, може да припаѓаат на ед-
на или повеќе од следниве категории: 

а) Технолошки адитиви: секоја супстанција која, за 
технолошки цели, се додава на храната за животни;  

б) Сензорни адитиви: секоја супстанција чие дода-
вање во храната за животни ги подобрува или ги мену-
ва органолептичките својства на храната за животни, 
или визуелните карактеристики на храната која потек-
нува од животни;  

в) нутритивни адитиви;  
г) зоотехнички адитиви: сите адитиви, искористени 

со цел позитивно да влијаат на производителноста на 
животните при добра здравствена состојба или кои се 
употребени со цел да имаат позитивно влијание врз 
животната средина и 

д) кокцидиостатици и хистомоностатици.  
(2) Во рамките на категориите од став (1) на овој 

член, во зависност од нивната основна функција или 
функции, адитивите на храната за животни дополни-
                            
∗  Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕК) 
Бр. 1831/2003 на Европскиот Парламент и Совет од 22 септември 
2003 година за адитиви кои се користат во исхрана на животни; 
целекс број. 32003R1831 
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телно може да се распределат во една или повеќе функ-
ционални групи како што се дадени во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник.  

(3) Воведувањето на дополнителни категории и 
функционални групи на адитивите на храна за животни 
може да се изврши како резултат на технолошки напре-
док или научно достигнување. 

(4) Одредувањето дали супстанцијата, микроорга-
низмот или подготовката е адитив за храна за животни 
се врши по спроведувањето на постапката од страна на 
Европската комисија со која Kомисијата е овластена да 
постапува за работи кои се однесуваат на безбедноста 
на храна и ветеринарната политика. 

 
Член 5 

(1) Пакувањето или контејнерот со адитиви за хра-
на за животни треба да ги содржи следниве податоци:  

а) посебното име доделено на адитивот при негово-
то одобрување, претходено со името на функционална-
та група како што е назначено во одобрувањето;  

б) името или називот на операторот или адреса или 
место каде е регистриран бизнисот на лицето одговор-
но за податоците од овој член;  

в) нето тежина или, во случај на адитиви во течна со-
стојба и премикси, или нето волумен или нето тежина;  

г) онаму каде е соодветно, бројот на одобрение на обје-
ктот кој го произведува или го става во промет адитивот за 
храна за животни или премиксот врз основа на член 27 од За-
конот за безбедност на храна за животни*3;  

д) упатства за користење и препораки за безбедност 
во поглед на употребата и, онаму каде е применливо, 
посебните барања од одобрението вклучувајќи го ви-
дот на животни и категориите за кои е наменет адити-
вот за храна за животни или премиксот;  

ѓ) идентификациониот број; и  
е) референтниот број на серијата и дата на произ-

водство.  
(2) Во случај на премикси, одредбите на став (1) 

точки б), г), д) и е) не се применуваат на инкорпорира-
ните адитиви на храна за животни. 

(3) За ароматите, листата на адитиви може да се за-
мени со зборовите “мешавина на аромати”, освен за 
аромати кои се предмет на квантитатвни ограничувања 
при нивна употреба во храната за животни и водата за 
пиење.  

(4) Во прилог на информациите од став (1) на овој 
член, пакувањето или контејнерот со адитиви на храна 
за животни кои припаѓаат на функционална група од 
Прилог 1 на овој правилник или со премикс кој содржи 
адитив кој припаѓа на функционална група од Прилог 1 
на овој правилник, треба на воочлив, јасно читлив и не-
избришлив начин да ги содржи информацииите дадени 
во Прилогот 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(5) Во случај на премикси, на етикетата треба да 
стои зборот ‘премикс’. Носителите треба да бидат ука-
жани во случај на суровини на храна за животни, во 
согласност со Законот за безбедност на храната за жи-
вотни*4. Во случај кога водата се користи како носи-
тел, треба да се назначи составот на влага на преми-
ксот. На пакувањето може да се назначи само еден рок 
на траење во однос на секој премикс како целина. Ро-
кот на траење се одредува врз основа на минималниот 
рок на траење на неговите компоненти. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 21-2696/3                                 Министер, 

16 ноември 2011 година           Љупчо Димовски, с.р
     Скопје 

                                                                    Прилог 1 
 

Групи на адитиви за храна за животни 
 
(1) Во категоријата ‘технолошки адитиви’ вклучени 

се следниве функционални групи:  
(а) конзерванси: супстанции или, кога е соодветно, 

микроорганизми, кои ја заштитуваат храната за живот-
ни од расипување, предизвикано од микроорганизми 
или нивни метаболити; 

(б) антиоксиданти: супстанции кои го продолжува-
ат рокот на складирање на храна за животни и сурови-
ните на храната за животни, штитејќи ги од расипува-
ње предизвикано од оксидација; 

(в) емулгатори: супстанции кои овозможуваат да се 
формира или одржува хомогена смеса од две или пове-
ќе фази во храната за животни кои не можат да се ме-
шаат; 

(г) стабилизатори: супстанции кои овозможуваат да 
се одржува физичко-хемиското својство на храната за 
животни; 

(д) згуснувачи: супстанции кои ја зголемуваат ви-
скозноста на храната за животни; 

(ѓ) гелни супстанции: супстанци кои ја даваат тек-
стурата на храната за животни формирајќи гел; 

(е) врзувачи: супстанции кои го зголемуваат врзу-
вањето на честичките на храната за животни; 

(ж) супстанции за контрола на радиоизотопната 
контаминација: супстанции кои го намалуваат апсор-
бирањето на радиоизотопи или го поттикнуваат нивно-
то исфрлување; 

(з) средства против згрутчување: супстанции кои го 
намалуваат сврзувањето на индивидуалните честички 
на храната за животни; 

(ѕ) регулатори на киселост: супстанции кои ја регу-
лираат pH вредноста во храната за животни; 

(и) адитиви во силажа: супстанции, вклучително 
ензими и микроорганизми, кои се наменети да бидат 
вклучени во храната за животни, со цел да се подобри 
производството на силажа; 

(ј) денатуранси: супстанции кои при нивна употре-
ба во производство на преработена храна за животни, 
овозможуваат одредување на потеклото на специфична 
храна или суровини на храна за животни. 

(к) супстанции за намалување на контаминацијата 
на храната за животни предизвикана од микотоксини: 
супстанции кои може да ја намалат апсорпцијата, да го 
подобрат исфрлањето на микотоксините или да го из-
менат нивниот начин на делување.  

(2) Во категоријата ‘сензорни адитиви’ вклучени се 
следниве функционални групи:  

(а) обојувачи:  
(i) супстанции кои додаваат или ја обновуваат боја-

та во храната за животни;  
(ii) супстанции кои при нивно давање на животните 

додаваат боја во храната од животинско потекло;  
(iii) супстанции кои поволно влијаат на бојата на 

украсните риби или птици;  
(б) аромати: супстанции чие додавање во храната за 

животни го зголемува мирисот или вкусот на истата.  
(3) Во категоријата ‘нутритивни адитиви’ вклучени 

се следниве функционални групи:  
(а) витамини, про-витамини и хемиски добро дефи-

нирани супстанции кои имаат сличен ефект;  
(б) елементи во траги во крмни смески;  
(в) амино киселини, нивни соли и аналози;  
(г) уреа и нејзини деривати.  
(4) Во категоријата ‘зоотехнички адитиви’ вклуче-

ни се следниве функционални групи:  
(а) Подобрувачи на дигестивноста: супстанции кои 

при нивно користење во исхрана на животните за зго-
лемуваат дигестивноста на исхраната преку делување 
на целните суровини на добиточната храна;  
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(б) Стабилизатори на цревна флора: микроорганиз-
ми или други хемиски дефинирани супстанции кои при 
нивно користење во исхраната на животните имаат по-
зитивно влијание на флората на цревата;  

(в) супстанции кои поволно влијаат на животната 
средина; 

(г) други зоотехнички адитиви.  
  
                                                                         Прилог 2 
 
Посебни барања за обележување за одредени адити-

ви за храна за животни и за премикси 
(1) Зоотехнички адитиви, кокцидиостатици и хисто-

моностатици:  
– Дата на употреба на гаранцијата или рокот на тра-

ење од датумот на производство,  
– Упатство за користење, и  
– концентрација;  
(2)Ензими, во дополнение на предходно споменати-

те индикации:  
– Посебниот назив на активната компонента или 

компоненти во согласност со нивните ензимски актив-
ности, и во согласност со даденото одобрение,  

– Бројот за идентификација од Меѓународната Уни-
ја за Биохемија, и  

– Наместо концентрацијата: единици на активност 
(единици на активност по грам или единици на актив-
ност по милиметар);  

(3) Микроорганизми:  
– Рокот на употреба од гаранцијата или рокот на 

траење од датумот на производство,  
– упатства за користење,  
–  број за идентификација на низата, и  
– бројот на единици кои формираат колонии по 

грам;  
(4) Нутритивни адитиви:  
– Степен на активни ступстанции, и  
– Рокот на употреба од гаранцијата на тој степен 

или рокот на траење од датумот на производство;  
(5) Технолошки и сензорни адитиви со исклучок на 

аромати:  
– степен на активна супстанција;  
(6) Аромати:  
– Стапка на инкорпорираност во премиксите. 
*1 Законот за ветеринарно медицински препарати е 

усогласен со Директивата 2001/82/EК на Европскиот 
Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за 
кодот на Заедницата кој се однесува на ветеринарно 
медицинските препарати 

*2 Законот за безбедност на храна за животни е 
предмет на усогласување со Регулативата (ЕК) Бр. 
178/2002 на Европскиот Парламент и на Советот од 28 
јануари 2002 година со која се пропишуваат основните 
принципи и барања на законот за храна, со која се ос-
нива Европскиот Авторитет за безбедност на храна и 
со која се пропишуваат процедурите  за прашањата од 
областа на безбедност на храна 

*3 Законот за безбедност на храна е предмет на 
усогласување со Регулативата (ЕК) Бр. 183/2005 на 
Европскиот Парламент и на Советот од 12 јануари 
2005 година со која се пропишуваат барањата за без-
бедност на храна за животни 

*4 Законот за безбедност на храната за животни е 
усогласен со Регулативата  (ЕЦ Бр. 767/2009 на европ-
скиот парламен и совет од 13 јули 2009 за ставање во 
промети користење на храна за животни, измена на ре-
гулативата (EЗ) Бр.1831/2003 на европскиот парламент 
и совет и повлекување на директива на совет 
79/373/EEЗ, директива на комисијата 80/511/EEЗ, дире-
ктива на совет  82/471/EEC, 83/228/EEЗ, 93/74/EEЗ, 
93/113/EЗ и 96/25/EC и одлука на совет 2004/217/EЗ, 
целекс број. 32009R0767.C 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
3696. 

Врз основа член 23, став1, алинеа 1, а во врска со 
член 73 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11 и 136/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 ноември 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 
НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИ НА ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА ВО ПРЕНОСНАТА МРЕЖА 
 

Член 1 
(1) Член 1, став 6 од Одлуката за спроведување на 

постапка за набавка на електрична енергија за покрива-
ње на загуби на електрична енергија во преносната 
мрежа („Службен весник на РМ“ бр. 163/11) се брише. 

   
Член 2 

(2) Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 02-1587/2     
29  ноември 2011 година         Претседател,  
         Скопје                        Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3697. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштво за транспорт,трговија и услуги РТ ТРАНС 
ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт – Скопје, за изда-
вање на  лиценца за вршење на енергетска дејност Тр-
говија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, на седницата одржана на 
30.11.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И   

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. На Друштво за транспорт,трговија и услуги РТ 

ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје,  
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт – Еуродизел БС.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуро-
дизел БС “ кој што е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
     УП1  Бр. 11-35     
30  ноември 2011 година         Претседател,  
         Скопје                        Димитар Петров, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 

ЕУРОДИЗЕЛ БС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за транспорт,трговија и услуги РТ ТРАНС 

ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со седи-
ште на ул. „Никола Карев“ бр.20, Скопје, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт - Еуродизел БС.   
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 ноември 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 ноември 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 35.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6335080 
  
8. Единствен даночен број – 4030008023000 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
   Со оваа лиценца се определуваат условите за вр-

шење на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 
БС. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС, заради натамошна продажба на трговци, прерабо-
тувачи или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 резервоар за складирање на нафтениот дериват Еуро-
дизел БС, со волумен од 200 м3 на локација ул. 15ти 
Корпус бр.3,  кое Друштво за транспорт,трговија и ус-
луги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт - 
Скопје, го има земено под закуп од Сковин АД Скопје.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуродизел БС, во секое време да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт, нај-
доцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел БС, 
носителот на лиценцата може да ја врши на територија-
та на Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- Еуродизел БС. 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- 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, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
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. 

 
14. 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 претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – Еуродизел 
БС, во текот на извештајна година, презентирани сог-
ласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 
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- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

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

- 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 дејноста; 

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

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. 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.  

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

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 
БС, презентирани согласно Табелата 1, која е составен 
дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. 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 лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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3698. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на Друштвото за производство и трговија на 
електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО увоз-
извоз Битола, на седницата одржана на 30.11.2011 го-
дина донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија на еле-

ктрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО увоз-из-
воз Битола со седиште на ул. Цар Самоил бр. 29, Бито-
ла, му се издава лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаичен систем ло-
циран на КП. бр. 1513/3 м.в. Преста, КО - Белчишта, 
Општина Дебарца. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе одлука за влегување во 
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 
на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-
дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-
лед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект 
се става во употреба. 

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

   
    УП1  Бр. 07-69     
30  ноември 2011 година      Претседател,  
         Скопје                    Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

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

на енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО увоз-извоз Би-
тола со седиште на ул. Цар Самоил бр. 29, Битола 

 
2. Енергетска дејност за која се издава 

лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
ХХ.ХХ.20ХХ година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 79.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6660100 

7. Единствен даночен број – 4002010521570  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем лоциран на КП. 
бр. 1513/3 м.в. Преста, КО - Белчишта, Општина Де-
барца. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
11. Право на приклучување, пристап и 

користење на системот за дистрибуција на 
електрична енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и трговија на електрична енергија и 
консалтинг ЕНСОЛ ДОО увоз-извоз Битола (во пона-
тамош-ниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата, 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните 
правила за дистрибуција, пазарните правила, и услови-
те определени во лиценците, 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција, 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 
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13. 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. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. 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, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична 

енергија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. 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 Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

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

19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од 
Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. 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 лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:  
1. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: 
  ЕНСОЛ 
2.  Локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа: 
  Приклучок на  ТС Песочани 35/10(20) kV/ kV пре-

ку СН извод с. Белчишта  со  новопредвидени: СН крак 
и ТС 10(20)/0,4 kV/ kV; 

3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2011 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 35 години; 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули: 1304 модули; 
- тип, производител на фотоволтаичниот модул 
тип: HYUNDAI HIS-M230SGW  230Wp  
производител: HYUNDAI,  Кореа; 
-   номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
моќност на модул 230 W;  
номинална моќност на фотоволтаичниот систем: 

300 kW 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
тип: HYUNDAI HPC-100HT 
производител: HYUNDAI,  Кореа; 
- број на поставени инвертори и номинална моќ-

ност: 3Х100 kW 
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5. Годишно сончево зрачење на таа локација по 
месеци:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 395.190 kWh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
3699. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Трговско друштвото „ЕНЕРГЕТСКА МАСКЕДОН-
СКА КОМПАНИЈА“ АД- Скопје, за издавање на  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност Трговија со 
природен гас, на седницата одржана на 30.11.2011 го-
дина,  донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС  

1. На Трговско друштвото „ЕНЕРГЕТСКА МАКЕ-
ДОНСКА КОМПАНИЈА“ АД- Скопје, му сe издава ли-
ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
природен гас.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност трговија со природен гас “ кој 
што е составен дел на оваа одлука.  

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 
    
     УП1  Бр. 11-75     
30  ноември 2011 година         Претседател,  
         Скопје                         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговско друштво  ЕНЕРГЕТСКА МАКЕДОНСКА 

КОМПАНИЈА АД Скопје ул. „16-та Македонска бри-
гада“ бр.18, Скопје, Република Македонија,  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
30 ноември 2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
30 ноември 2021 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ПГ- 14.06.01/11 
 
7. Број на деловниот субјект – 6732020 
          
8. Единствен даночен број – 4043011509288 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  
Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на купувачи, од-
носно на други трговци, снабдувачи, производители на 
електрична енергија и/или топлинска енергија, опера-
тори на системите за пренос и дистрибуција на приро-
ден гас или купувачи од странство.  

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за: набавка на природен гас од 
увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-
буција и регулирани услуги, договори со квалификува-
ните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас 
на тарифните потрошувачи и договори за транзит низ 
преносниот систем. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-
торија на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
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- обезбеди непречена и континуирана испорака на 
природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-
дувачите со природен гас на тарифни потрошувачи; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги, во согласност со применли-
вата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за 
пренос и мрежните правила за дистрибуција, за коли-
чините на природен гас кои се обврзал да ги испорача, 
освен ако квалификуваниот потрошувач купува прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги за 
сопствени потреби; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција 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 лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. 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. 

 
14. 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 (извештај на го-
дина).   

 
2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  
1. набавки и продажби на природен гас во текот на 

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

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца  

3. превземени 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.    
  
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

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

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природни-
от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 
со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи и договорите за транзит низ 
преносниот систем 

- месечни извештаи за испорачани количини на 
природен гас, согласно Табелата 1, која е составен 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. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и 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 лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

 
18. 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 лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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3700. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, 
пресметување и уплатување на надоместокот за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 
што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 
и 52/11),  Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
05.12.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 36,961 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 38,334 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 43,577 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 43,154 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС         до 34,467 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени (ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
 а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 75,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 76,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 59,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 42,193 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно оваа 
одлука. 

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,927 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,827 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,138 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 
06.12.2011 година и истата ќе се објави во „Службен 
весник на Република Македонија” и на веб-страницата 
на Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија. 

 
     Бр. 02-1649/1     
5 декември 2011 година         Претседател,  
         Скопје                        Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3701. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеа 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11 и 136/11), Регулаторната комисија за 
енегетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 ноември 2011 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН 
ПРИХОД И РЕГУЛИРАНИ ПРОСЕЧНИ ТАРИФИ 
ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за начинот и условите за опре-

делување на регулиран максимален приход и регулира-
ни просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/11), во членот 3, ста-
вот 2 се менува и гласи: 

„Времетраењето и датумот на отпочнување на регу-
лираниот период за секоја од регулираните дејности од 
член 1 на овој Правилник, пооделно, изнесува: 

1) за регулираната дејност пренос на електрична 
енергија, регулираниот период е три години и започну-
ва од 01.01.2012 година, и потоа секои три години; 

2) за регулираната дејност организирање и управу-
вање со пазарот на електрична енергија, регулираниот 
период е една година и потоа секоја наредна; 

3) за регулираната дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, регулираниот период е три години и 
започнува од 01.01.2012 година и потоа секои три го-
дини“. 

Член 2 
(1) Во Прилог 4, Методологија за пресметка на еле-

менти за определување на приходите и трошоците по-
требни за вршење на регулираните електро енергетски 
дејности, точка 2 Оперативни трошоци, подточка 2.2 
Нормализирани трошоци, во точката 4 од Правилникот 
за начинот и условите за определување на регулиран 
максимален приход и регулирани просечни тарифи за 
пренос на електрична енергија, организирање и упра-
вување со пазарот на електрична енергија и дистрибу-
ција на електрична енергија („Службен весник на РМ“ 
бр.21/11) бројот 30, се заменува со бројот 40. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 3 

(1) Од 01 јануари 2012 година престануваат да ва-
жат членовите 24, 25 и 26 од Правилникот за начинот и 
условите за определување на регулиран максимален 
приход и регулирани просечни тарифи за пренос на 
електрична енергија, организирање и управување со 
пазарот на електрична енергија и дистрибуција на еле-
ктрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.21/11). 

 
Член 4 

(1) Овој Правилник влегува вo сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”.  

 
     Бр. 01-1615/2     
29  ноември 2011 година           Претседател,  
         Скопје                        Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3702. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеа 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11), Регулаторната комисија за 
енегетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29 ноември 2011 година, донесе:  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
(1) Во Прилог 3, Методологија за пресметка на еле-

менти за определување на приходите и трошоците по-
требни за вршење на регулираните електро енергетски 
дејности, точка 2 Оперативни трошоци, подточка 2.2 
Нормализирани трошоци, во точката 4 од Правилникот 
за цени на електрична енергија на тарифни потрошува-
чи („Службен весник на РМ“ бр.21/11), бројот 30, се за-
менува со бројот 40. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 3 

(1) Од 01 јануари 2012 година престануваат да ва-
жат членовите 20, 21, 22, 23 и 24 од Правилникот за це-
ни на електрична енергија на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/11). 

 
Член 4 

(1) Овој Правилник влегува вo сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”.  

 
     Бр. 01-1616/1     
29  ноември 2011 година        Претседател,  
         Скопје                       Димитар Петров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
3703. 

Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 
став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став 
(3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) 
од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник 
на Република Македонија” бр.113/07, 24/11 и 136/11), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД 
КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ,  ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУ-
МЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА 
СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НА-
ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРО-
ВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА 
ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И  
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO (∗) 

 
Член 1 

(1) Во Правилникот за начинот и постапката за увоз 
и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 
27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11 и 114/11), во Прилогот 
VI Дел 2, Листата на трети земји од кои се врши увоз 
на копитари, се заменува со нова Листа, дадена во При-
лог кој е составен дел на овој правилник. 

                            

(∗)Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Коми-
сијата од 18 август 2011 година за измена на Прилог I од Одлука-
та бр. 2004/211/ЕК во однос на Бахраин и Либан во листата на 
трети земји и нивни делови од кои е одобрен внес во Унијата на 
живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од видот еквиди  
(32011D0512);  Регулатива на Комисијата бр. 801/2011/ЕК од 9 
август 2011 година за изменување на Регулативата бр. 
206/2010/ЕУ за листата на трети земји, територии или делови 
одобрени за внес во Европската Унија на одделни видови живот-
ни и свежо месо и условите за ветеринарна сертификација 
(32011R0801); Регулатива на Комисијата бр. 914/2011/ЕУ од 13 
септември 2011 година за изменување на Регулативата бр. 
605/2010/ЕУ за здравствените и ветеринарните услови за внес во 
Европската Унија на свежо млеко и производи од мелко наменети 
за исхрана на луѓе (32011R0914).  

(2) Во Дел 4, Листата на трети земји од кои се врши 
увоз на свежо месо од животни од родовите 
Proboscidea и Artiodactyla, се заменува со нова Листа, 
дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

(1) Во Прилогот VII Дел 1, образецот на вете-
ринaрно-здравствен сертификат за домашни говеда 
(Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis и нивни вкрсте-
ни раси) наменети за приплод и/или производство по 
увозот од земји членки на Европската Унија, се заме-
нува со нов образец, кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

(2) Во Дел 8, обрасците на ветеринарно-здравстве-
ни сертификати за млеко и производи од млеко, се за-
менуваат со нови обрасци, кои се дадени во Прилог и 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Обрасците на ветеринарно-здравствени серти-
фикати за млеко и производи од млеко од член 2 став 
(2) на овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат 
од 1 јануари 2012 година. 

(2) Пратките со млеко и производи од млеко, про-
пратени со ветеринарно-здравствени сертификати од 
Прилог VII Дел 8 од Правилникот за начинот и постап-
ката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит, формата и содржината на вете-
ринарно-здравствениот сертификат или други доку-
менти што ја придружуваат пратката со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло, како 
и начинот и постапката на вршење на проверка и прег-
лед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 53/10, 
86/10, 144/10, 27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11 и 114/11), 
може да се внесуваат во Република Македонија до 1 
март 2011 година. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да се применува Правилникот за видовите 
пратки на производи од животинско потекло за кои не 
е потребно решение за ветеринарско санитарните усло-
ви што тие пратки мораат да ги исполнуваат при увоз 
или транзит („Службени лист на СФРЈ” бр. 72/91). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
        Бр. 19-2369/8 
24 ноември 2011 година                Директор, 
            Скопје                  Дејан Рунтевски, с.р. 
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