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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
726.
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и
90/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.4.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за образование
и наука, се дава право на трајно користење на градежно
земјиште сопственост на Република Македонија на
ГП.бр.6.1 кое претставува дел од КП.бр.1702, КО Маџари, со површина од 14.816 м2, запишана во Имотен
лист бр. 66056, согласно Извод од Детален урбанистички план: Измена и дополна на ДУП дел од УБ 2 Маџари 1 МЗ Хиподром Блок 6, донесен со Одлука бр. 073980/12 од 26.10.2011 година од општина Гази Баба, заради изградба на објект со намена В1 - Образование,
В2 – Здравство и социјална заштита.
Член 2
Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-1303/1
4 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

727.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 4.4.
2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SHIELD 2017”, ВО
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
1. За учество во вежбовната активност „SHIELD
2017” (во натамошниот текст: вежбовната активност),
која ќе се одржи во Република Хрватска, во периодот
од 12-21 април 2017 година, се испраќаат 4 (четири)
припадници на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на
припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1467/1
4 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
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728.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/19
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 7

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 8 - Бр. 44
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729.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/20
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 11

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 12 - Бр. 44
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730.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО ОХРИД

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/21
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 15

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 16 - Бр. 44

6 април 2017

731.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
КРСТЕ МИСИРКОВ ВО СКОПЈЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/22
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 19

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 20 - Бр. 44

6 април 2017

732.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА
ЛИТЕРАТУРА ВО СКОПЈЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/23
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 23

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 24 - Бр. 44

6 април 2017

733.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/24
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 27

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 28 - Бр. 44

6 април 2017

734.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/25
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 31

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 32 - Бр. 44

6 април 2017

735.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/26
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 35

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 36 - Бр. 44

6 април 2017

736.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА
БИБЛИОТЕКА СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СКОПЈЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/27
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 39

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 40 - Бр. 44

6 април 2017

737.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/28
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 43

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 44 - Бр. 44

6 април 2017

738.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/29
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 47

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 48 - Бр. 44

6 април 2017

739.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА КОЧО РАЦИН - ТЕТОВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/30
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 51

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 52 - Бр. 44

6 април 2017

740.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/31
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 55

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 56 - Бр. 44

6 април 2017

741.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/32
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 59

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 60 - Бр. 44

6 април 2017

742.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/33
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 63

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 64 - Бр. 44

6 април 2017

743.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/34
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 67

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 68 - Бр. 44

6 април 2017

744.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВИНИЦА

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/35
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 71

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 72 - Бр. 44

6 април 2017

745.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/36
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 75

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 76 - Бр. 44

6 април 2017

746.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/37
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 79

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 80 - Бр. 44

6 април 2017

747.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/38
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 83

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 84 - Бр. 44

6 април 2017

748.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КОЧАНИ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/39
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 87

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 88 - Бр. 44

6 април 2017

749.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КУМАНОВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/40
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 91

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 92 - Бр. 44

6 април 2017

750.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/41
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 95

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 96 - Бр. 44

6 април 2017

751.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 97

Стр. 98 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/42
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 99

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 100 - Бр. 44

6 април 2017

752.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 101

Стр. 102 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/43
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 103

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 104 - Бр. 44

6 април 2017

753.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА РАДОВИШ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 105

Стр. 106 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/44
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 107

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 108 - Бр. 44

6 април 2017

754.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ - ГОСТИВАР

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 109

Стр. 110 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/45
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 111

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 112 - Бр. 44

6 април 2017

755.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - СТРУГА

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 113

Стр. 114 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/46
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 115

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 116 - Бр. 44

6 април 2017

756.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 117

Стр. 118 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/47
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 119

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 120 - Бр. 44

6 април 2017

757.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 121

Стр. 122 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/48
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 123

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 124 - Бр. 44

6 април 2017

758.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – КРИВА ПАЛАНКА

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 125

Стр. 126 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/49
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 127

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 128 - Бр. 44

6 април 2017

759.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КРАТОВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 129

Стр. 130 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/50
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 131

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 132 - Бр. 44

6 април 2017

760.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 133

Стр. 134 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/51
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 135

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 136 - Бр. 44

6 април 2017

761.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА РЕСЕН

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 137

Стр. 138 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/52
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 139

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 140 - Бр. 44

6 април 2017

762.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 141

Стр. 142 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/53
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 143

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 144 - Бр. 44

6 април 2017

763.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА БЕРОВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 145

Стр. 146 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/54
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 147

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 148 - Бр. 44

6 април 2017

764.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 149

Стр. 150 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/55
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 151

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 152 - Бр. 44

6 април 2017

765.

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ОПШТИНА КРУШЕВО

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 153

Стр. 154 - Бр. 44

6 април 2017

6 април 2017

Бр. 44-832/56
28 март 2017 година
Скопје

Бр. 44 - Стр. 155

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 156 - Бр. 44

6 април 2017

766.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), член 7 став (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14,
25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
4.4.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2017 ГОДИНА
I
Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16 и 07/17), во делот II став (1), во воведната реченица износот „2.023.743.000“ се заменува со износот „1.955.270.570“.
Во ставот (1) табелата се менува и гласи:

6 април 2017

Бр. 44 - Стр. 157

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 100.000.000 денари се наменети за кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента- „Подобрување и развој на руралната инфраструктура“ од ИПА
структурните фондови на Европската унија кои се администрираат преку „Проектот за подобрување на општинските услуги“ што се имплементира во рамки на Министерството за финансии, а согласно на Спогодбата
за финансирање помеѓу Владата на Република Македонија и Европската Унија за Национална програма – дел
II за 2013 година, Договорот за администрирање помеѓу Светска банка и Европска Унија-ИПА фонд за рурална инфраструктура (Бр.2014/351-477) и Договорот за ЕУ-ИПА грант помеѓу Светска банка и Република Македонија (БР.ТФ018812).”
II
Во Дел IV став (3) износот „90.000.000“ се заменува со износот „52.543.867“.
III
Во Дел VI во ставот (8) износот „125.000.000“ се заменува со износот „116.375.960“.
IV
Во Делот VIII став (4) износот „8.000.000“ се заменува со износот „6.762.979“.
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V
Во дел IX став (1) алинеите 3,4,5 и 6 се бришат.
Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и Министерството.“.
Ставот (4) се брише.
Во ставот (5) кој станува став (4), броевите „7 и 8“ се заменуваат со броевите „3 и 4“.
Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6) и (7).
Во ставот (9) кој станува став (8), износот „125.000.000“ се заменува со износот „866.504.061“.
VI
Во дел X во ставот (3) износот „4.000.000“ се заменува со износот „2.800.000“.
VII
Во дел XII во ставот (6) износот „10.000.000“ се заменува со износот „23.900.000 “.
VIII
Во дел XIV во ставот (2) износот „60.000.000“ се заменува со износот „55.900.000 “.
IX
Во дел XV во ставот (5) износот „300.000.000“ се заменува со износот „349.900.000 “.
X
Во дел XVI во ставот (5) износот „199.943.000“ се заменува со износот „229.900.000 “.
XI
Во дел XVII во ставот (8) износот „50.000.000“ се заменува со износот „129.900.000 “.
XII
Во делот XX ставот (2) се менува и гласи:
„Дел од средствата од став (1) од овој дел во вкупен износ од 46.800.000 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски за мерките од „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.
XIII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 44-1120/1
4 април 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

6 април 2017
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
767.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 70/1992), на седницата одржана
на 29 март 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ ПОНИШТУВА член 51 став 1 во делот: “2”
од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република
Македонија” број 180/2014, 154/2015, 192/2015 и
23/2016).
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Оливер Алексовски од
Крива Паланка, со Решение У.бр.110/2016 од 8 февруари 2017 година, поведе постапка за оценување на уставноста на дел од одредбата на членот од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот дел од одредбата на членот од Законот со одредбите на Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека членот 51 став 1
од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, во кој е содржан оспорениот дел:
„2”, уредува дека лицата кои се стекнале со лиценца за
вршење на застапување во царинските постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни во
рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да ги исполнат условите од член 7 ставови (2) и (3)
точка а) на овој закон и да поднесат барање до Царинската управа за издавање на лиценца согласно овој закон, а условите од член 7 став (3) точка б) се должни да
ги исполнат во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законот. Секој е
должен да ги почитува Уставот и законите.

Со член 52 став 4 од Уставот е утврдена забрана на
повратно дејство на законите и другите прописи, освен
по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Со Законот за вршење на работи за застапување во
царинските постапки („Службен весник на Република
Македонија” број 180/2014, 154/2015, 192/2015 и
23/2016) се уредуваат начинот и условите за издавање
и одземање на одобрение и лиценца за вршење на работи на застапување пред царинските органи заради
спроведување на дејствија и формалности пропишани
со царинските прописи, за полагање на стручен испит
за лиценциран застапник, составот и мандатот на Комисијата за полагање на стручен испит, видот на надоместоците кои се плаќаат и видот на евиденциите кои
се водат согласно овој закон, и начинот на кој се спроведува контролата над работата на овластените царински застапници и лиценцираните застапници (член 1).
Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки е објавен во „Службен весник на
Република Македонија” број 180/2014, на ден 5.12.2014
година, а влезен во сила по осум дена од неговото објавување, односно на 13.12.2014 година.
По неговото донесување, наведениот закон претрпува измени и дополнувања, објавени во „Службен
весник на Република Македонија” со број 154/2015,
број 192/2015 и број 23/2016.
Според член 51 став 1 од интегралниот текст на Законот, лицата кои се стекнале со лиценца за вршење на
застапување во царинските постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да ги
исполнат условите од член 7 ставови (2) и (3) точка а)
на овој закон и да поднесат барање до Царинската управа за издавање на лиценца согласно овој закон, а условите од член 7 став (3) точка б) се должни да ги исполнат во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија.
Со став 2 на членот 51 од Законот, е определено дека на лицата кои нема да постапат согласно став 1 на
овој член ќе им престане важноста на издадената лиценца и ќе треба во рок од осум дена од истекот на рокот од став 1 на овој член да ја врати издадената идентификациска картичка (легитимација на лиценциран
застапник).
Оспорениот дел на членот 51 став 1 од Законот упатува на исполнување на услови содржани во член 7
став 2 точка а) од Законот кои се однесуваат на услови
за добивање на лиценца и тоа:
а) има најмалку средно образование, најмалку две
години работно искуство во областа на царинското работење и положен стручен испит за лиценциран застапник.
Ако се има во предвид пристапот на законодавецот
во уредувањето на условите за стекнување со лиценца,
претходно уредени со Царинскиот закон и сега со Законот за вршење на работи на застапување во царинските
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постапки, се согледува дека законодавецот уредувал
повеќе можности како услови под кои лицата можеле
да се стекнат со лиценца за застапување во царинските
постапки, односно дека условот-положен стручен испит, законодавецот го уредувал во комбинација со други услови за стекнување со лиценца.
Имено, со Царинскиот закон („Службен весник на
Република Македонија“ број 39/2005, 4/2008 и
48/2010), условите за добивање на лиценца за застапување биле регулирани со член 6 став 3 од Законот, според кој со царинска лиценца за вршење на застапување
може да се здобие физичко лице кое ги исполнува следниве услови:
- да има најмалку една година работно искуство од
областа на царинското работење доколку лицето има
висока стручна подготовка од специјализиран факултет
од областа на царинското работење,
- да има најмалку средна стручна подготовка и најмалку две години работно искуство во областа на царинското работење и
- да има положен посебен стручен испит за вршење
на застапување во царинските постапки.
Со измени и дополнувања на Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ број
158/2010), членот 6 се изменил, така што конкретните
услови се уредени со став 7 точка 2. потточки а), б) и в)
од Царинскиот закон и тие биле следните:
а) има најмалку средно образование, најмалку две
години работно искуство во областа на царинското работење и положен посебен стручен испит за вршење на
застапување во царинските постапки или
б) има високо образование од специјализиран факултет од областа на царинското работење и најмалку
две години работно искуство од областа на царинското
работење или
в) има најмалку средно образование и најмалку три
години работно искуство на работни места во Царинската управа од областа на царинското работење.
Со погоре наведените измени на Царинскиот закон,
условот положен стручен испит останува како уредување за лицата со најмалку средно образование и со најмалку две години работно искуство во областа на царинското работење, но, законодавецот оценил дека тој
услов не треба да го исполнуваат лицата доколку имаат
високо образование од специјализиран факултет од областа на царинското работење и најмалку две години
работно искуство од областа на царинското работење,
како и лицата со најмалку средно образование и три години работно искуство од областа на царинското работење.
Подоцна, кога материјата од оваа област се уредува
со посебниот Закон за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/2014), условите за добивање на лиценца со овој закон се уредени со членот 7, а
конкретно условите кои се однесуваат на потребното
образование, работното искуство и положен посебен
стручен испит, се уредени со став 2 точките а) и б) на
членот 7 од Законот.
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Така според член 7 став 2 точки а) и б) од основниот текст на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/2014), лиценца за вршење на застапување во царинските постапки се издава
на лице кое ги исполнува следните услови:
а) има најмалку средно образование, најмалку две
години работно искуство во областа на царинското работење и положен стручен испит за лиценциран застапник или
б) има најмалку средно образование, најмалку пет
години работно искуство на работни места во Царинската управа од областа на царинското работење и положено стручен испит за царински службеник, а не му
престанал работниот однос во Царинската управа поради изречена дисциплинска мерка отказ за сторена повреда на царинските и други прописи кои ги применува
Царинската управа.
Од содржината на погоре цитираниот член од Законот произлегува дека условот-положен стручен испит,
законодавецот оценил дека не мора да го исполнат лицата со определено образование и работно искуство во
Царинската управа и кои го исполнуваат условот-положен стручен испит за царински службеник. Условотположен стручен испит за царински службеник, според
член 63 став 9 од Законот за царинската управа
(„Службен весник на Република Македонија” број
46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009,
105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012,
43/2014, 167/2014, 33/2015, 61/2015, 129/2015 и
23/2016), го полага вработен во Царинската управа кој
не е царински службеник, а согласно со Законот за административни службеници е распореден на соодветно
работно место на царински службеник.
Со донесувањето на Законот за вршење на работи
на застапување во царинските постапки и уредувањето
на условите за стекнување со лиценца, законодавецот
го уредил и членот 51, како преодна и завршна одредба
во Законот.
Според членот 51 од Законот, лицата кои се стекнале со лиценца за вршење на застапување во царинските
постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни во рок од една година од влегувањето во
сила на овој закон да ги исполнат условите од членот 7
на овој закон и да поднесат барање до Царинската управа за издавање на лиценца согласно овој закон (став
1). На лицата кои нема да постапат согласно став 1 на
овој член ќе им престане важноста на издадената лиценца и ќе треба во рок од осум дена од истекот на рокот од став 1 на овој член да ја врати издадената идентификациска картичка (легитимација на лиценциран
застапник) (став 2).
Со овој член од Законот, законодавецот воспоставил обврска за исполнување на условите за стекнување со лиценца во даден рок и од страна на лицата кои
веќе се стекнале со лиценца според условите кои за таа
цел законодавецот ги пропишал во Царинскиот закон.
Оваа обврска е услов за задржување на претходно стекнатата лиценца.
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Имајќи предвид дека станува збор за лица кои веќе
поседуваат лиценца за вршење на работи на застапување во царинските постапки, неисполнувањето на новите услови во определениот рок во Законот, односно во
рок од една година од денот на влегувањето во сила на
Законот, по сила на закон, престанува важноста на лиценцата, а издадената идентификациска картичка (легитимација на лиценциран застапник), лицата ќе треба
да ја вратат.
Законодавецот со Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување
во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија” број 154/2015), објавен на 4.9.2015 година, а влезен во сила истиот ден, повторно врши измена на условите под кои едно лице може да се стекне
со лиценца.
Како што произлегува од уредувањето со членот 7
став 2 од основниот текст на Законот, лицата можеле
да се стекнат со лиценца според еден од условите предвидени во точките а) и б) на член 7 став 2 од Законот,
но со погоре наведените законски измени, законодавецот ја отстранува можноста за стекнување со лиценца
според условите предвидени во точката б) на членот 7
став 2 од Законот, со бришење на овој дел на членот
од Законот, така што лицата можат да се стекнат со лиценца само според условите предвидени со точката а)
на член 7 став 2 од Законот.
Следствено на овие измени, законодавецот го изменил и уредувањето во став 1 на претходно уредениот
член 51 од преодните и завршни одредби на Законот,
така што истиот уредува дека лицата кои се стекнале
со лиценца за вршење на застапување во царинските
постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни во рок од една година од влегувањето во
сила на овој закон да ги исполнат условите од член 7
ставови (2) и (3) точка а) на овој закон и да поднесат
барање до Царинската управа за издавање на лиценца
согласно овој закон, а условите од член 7 став (3) точка
б) се должни да ги исполнат во рок од една година од
денот на пристапување на Република Македонија во
Европската Унија. Ставот 2 на членот 51 од Законот, во
кој се предвидени последиците од непостапувањето
согласно ставот 1 на членот 51 од Законот, останува
непроменет.
Од анализата на член 51 став 1 во делот: „2” од Законот, произлегува дека на лицата на кои им била издадена лиценца до влегување во сила на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки,
им се определува рок од една година од влегување во
сила на Законот, да ги исполнат условите од член 7
став 2 од Законот и да поднесат барање за издавање на
лиценца согласно овој закон.
Наведеното значи дека најново воспоставените услови за добивање на лиценца се обврзувачки и за лиценцираните застапници, кои лиценцата ја стекнале
според условите од Царинскиот закон. Иако до влегу-
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вање во сила на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, овие лица веќе се
стекнале со лиценца за вршење на работи за застапување во царинските постапки според условите кои за таа
цел биле предвидени со Царинскиот закон и ги вршеле
тие работи, овие лица се ставени во ситуација да ги изгубат стекнатите лиценци, што значи и да го изгубат
правото на вршење на работи на застапување во царинските постапки, доколку во предвидениот рок од членот 51 од Законот за вршење на работи за застапување
во царинските постапки, не ги исполнат најново воспоставените услови за таа цел со овој закон.
Постојните лиценцирани застапници, до влегување
во сила на Законот за вршење на работи за застапување
во царинските постапки, лиценците за вршење на работи на застапување во царинските постапки, ги стекнале
според условите од погоре цитираниот член 6 став 7
точка 2. потточки а), б) и в) од Царинскиот закон.
Со оглед дека условите од потточка а) на членот 6
став 7 точка 2. од Царинскиот закон, се истите услови
кои и сега се уредени во интегралниот текст на Законот
за вршење на работи за застапување во царинските постапки (член 7 став 2 точка а)), произлегува дека во обврска за исполнување на најново воспоставените услови од посебниот закон, се постојните лиценцирани застапници кои претходно се стекнале со лиценца според
условите од потточките б) и в) на членот 6 став 7 точка
2. од Царинскиот закон. Од содржината на условите
наведени во овие потточки на членот 6 став 7 точка 2.
од Царинскиот закон, неспорно произлегува дека законодавецот не предвидел полагање на стручен испит,
односно лиценците можеле да се стекнат без овој услов, а, со исполнување на останатите предвидени услови за вршење на работи на застапување.
Иако станува збор за лица кои веќе поседуваат лиценци за застапување, за што претходно исполниле услови кои законодавецот ги пропишал за таа цел со Царинскиот закон, од содржината на одредбите на членот
51 став 1 од Законот за вршење на работи на застапување во царинските постапки, кој се оспорува во дел,
произлегува дека задржувањето на претходно стекнатото право за застапување во царинските постапки, се
условува со исполнување на новите услови, а во спротивност, неисполнувањето на тие услови, за последица
има губење на стекнатото право, иако било стекнато на
законит начин со исполнување на услови, кои законодавецот претходно ги пропишал со Царинскиот закон,
а во кои не било предвидено исполнување на условотположен стручен испит.
Според Судот, упатувањето за исполнување на условите за стекнување со лиценца од оспорениот дел на
членот 51 од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, значи ретроактивно важење на Законот, односно на негово дејствување и на
односи во правото, настанати пред неговото влегување
во сила.
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Имено, иако Законот влегол во сила по неговото објавување, што значи делува во иднина, самиот факт дека оспорениот дел на членот 51 од Законот, со кој се
наметнува обврска за лиценцирани застапници за исполнување на условите од член 7 став 2 од Законот,
кои во минатото веќе се стекнале со лиценца пред влегувањето во сила на Законот, значи дека Законот преку
обврската уредена со оспорениот дел од законската одредба, имплицира дејствување на Законот и пред неговото влегување во сила.
Имајќи предвид дека за неисполнувањето на законската обврска, законодавецот предвидел престанок на
важење на издадената лиценца стекната на законит начин, а со тоа и неможност за вршење на работи на застапување во царинските постапки, кои лицата претходно ги вршеле, значи дека повратното важење на Законот, не е поповолно за граѓаните што не е во согласност со членот 52 став 4 од Уставот кој забранува повратно дејство на законите и другите прописи, освен по
исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.
Законодавецот има право да уредува нови посебни
услови за работа во одделна област, истите да ги менува или дополнува, а како што е и во конкретниот случај
во областа на царинското застапување, меѓутоа треба
да се има во предвид дека преминот од стариот во новиот режим на уредување на односите во правото, треба да се обезбеди на начин кој не ги доведува во прашање, или во поголем обем да не ја загрози правната
сигурност и веќе стекнатите права и интереси на субјектите на кои тие се однесуваат.
Судот утврди и дека оспорениот дел: „2” од одредбата на членот 51 став 1 од Законот, имплицира и повреда на уставниот принцип на владеење на правото од
член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како темелна вредност на уставниот поредок, бидејќи не ја обезбедува
правната сигурност на граѓаните, дека правата кои ги
стекнале на законит начин, во иднина нема да ги изгубат, поради идно пропишување на други услови за
стекнување на истото право, во случајов право на поседување на лиценца за вршење на застапување во царинските постапки.
При оцената за уставната оправданост на оспорениот дел од одредбата на членот од Законот, Судот го
имаше во предвид и мислењето од предлагачот на Законот, според кое обврската за усогласување со новите
услови на лиценцираните царински застапници, било
со цел да се постигне конзистентност во правниот систем и да им се овозможат еднакви услови за стекнување на лиценца на идните како и на постојните застапници во царинските постапки, во функција на најефикасно обезбедување на принципот на еднаквост, како и
дека оспореното уредување било во насока на воспоставување на унифициран пристап и еднаква правна
положба на сите субјекти на пазарот.
Меѓутоа, интенцијата на законодавецот, новите услови за стекнување на лиценца кои важат за идните
застапници, да важат и за постојните застапници во царинските постапки, заради ефикасно обезбедување на
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принципот на еднаквост, Судот смета дека не е оправдано. Ова од причини што новите услови подеднакво
да важат и за лица кои во минатото веќе исполниле услови за стекнување со лиценца и со истите се стекнале,
како и за лица кои во иднина ќе се стекнуваат со лиценци, значи дека новите услови се воспоставуваат за
две категории на лица, кои се со различен статус и не
се во иста правна ситуација на односи во правото, едните се со статус на лиценцирани застапници, а другите се со статус на идни лиценцирани застапници.
Еднаквото постапување со лица кои се во различна
правна ситуација, според Судот, исто така доведува до
повреда на принципот на еднаквост кој наложува еднакво постапување со еднаквите, односно со субјекти
кои се во иста правна ситуација да се постапува на ист
начин, а со субјекти кои се во различна правна ситуација, на различен начин, од кои причини Судот оцени
дека оспорениот дел: „2” од одредбата на членот 51
став 1 од Законот, не кореспондира со уставниот
принцип на еднакво постапување со граѓаните, дотолку
повеќе што од оспореното уредување во членот од Законот, за постојните лиценцирани застапници, неспорно произлегува губење на веќе стекнато право на законит начин.
Исто така, имајќи го предвид изнесеното мислење
од предлагачот на Законот, во кое оспореното законско
уредување се оправдува од аспект на постигнување на
конзистентност во правниот систем, односно со цел да
се овозможат еднакви услови за стекнување на лиценца, како на идните така и на постојните застапници
во царинските постапки, произлегува недоследност на
законодавецот во таа смисла ако се има предвид содржината на членот 51 од Законот, според кој воспоставената обврска за исполнување на новите законски услови, законодавецот ја уредил само за постојните лиценцирани застапници кои лиценцата ја стекнале според Царинскиот закон. Меѓутоа, не произлегува дека
актуелните услови, а заради конзистентност во правниот систем се обврзувачки и за лицата кои со лиценца се
стекнале според условите од основниот текст на Законот за вршење на работи во царинските постапки, кои
не предвидуваа исполнување на условот-положен стручен испит за одредени лица со определени стручни
квалификации и работно искуство, конкретно тоа се
условите од член 7 став 2 точка б) од основниот текст
на Законот, пред неговото изменување.
Имено, со Законот за изменување и дополнување на
Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија” број 154/2015), законодавецот ја избриша точката б) на член 7 став 2 од Законот, а како услови останаа во важност само условите под точка а) на членот 7
став 2 од Законот, кои помеѓу другото, задолжително
го предвидуваат условот-положен стручен испит.
Поконкретно, пред изменувањето на Законот, законодавецот предвидуваше дека лице со лиценца може да
се стекне со исполнување на условите од член 7 став 2
и тоа:
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а) има најмалку средно образование, најмалку две
години работно искуство во областа на царинското работење и положен стручен испит за лиценциран застапник или
б) има најмалку средно образование, најмалку пет
години работно искуство на работни места во Царинската управа од областа на царинското работење и положено стручен испит за царински службеник, а не му
престанал работниот однос во Царинската управа поради изречена дисциплинска мерка отказ за сторена повреда на царинските и други прописи кои ги применува
Царинската управа.
Во периодот од 13.12.2014 година (влегување во сила на основниот закон) до 04.09.2015 година (влегување во сила на измените на тој закон), со исполнување
на кои и да било услови од двете предвидени групи на
услови во член 7 став 2 точките а) и б) од Законот, лицата можеа да се стекнат со лиценца, при што доколку
лицето ги исполнува условите од точката б) на членот
7 став 2 од Законот, не беше во обврска да го исполни
и условот-положен стручен испит за лиценциран застапник, која можност со измените на Законот, е избришана.
Тоа значи дека со лицата кои во наведениот период
се стекнале со лиценца, а според условите пропишани
во сега избришаната точка б) на членот 7 став 2 од Законот, во кои услови не беше предвиден условот-положен стручен испит, законодавецот постапил на начин
што ги имал во предвид нивните стекнати права, со
што законодавецот на овие лица им овозможил и понатаму да ги вршат работите на застапување во царинските постапки со самиот факт што не ги обврзал со
членот 51 од Законот и тие да ги исполнат најново
предвидените услови, за разлика од лицата кои лиценците ги стекнале според условите од Царинскиот
закон, за кои се предвидува престанок на важење на
лиценците и одземање на легитимациските картички,
доколку не ги исполнат условите на кои упатува оспорениот дел на членот од Законот. Поконкретно тоа се
однесува на исполнување на условот-положен стручен
испит, од каде се гледа нерамноправниот приод и третман на законодавецот спрема овие лица и ставање во
привилегирана положба на лицата кои се стекнале со
лиценца според избришаните услови од точката б) на
членот 7 став 2 од Законот, кои не предвидуваа исполнување на условот-положен стручен испит, спротивно
на член 9 став 2 од Уставот според кој граѓаните пред
Уставот и законите се еднакви.
Потребно е да се нагласи и дека предвидениот услов лицето да има положено стручен испит за царински службеник од бришаната точка б) на членот 7 став
2 од Законот, според Судот не може да се поистовети
со условот-положен стручен испит за лиценциран застапник, кој е предвиден во точката а) на член 7 став 2
од Законот, бидејќи, како што погоре е наведено овој
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испит според член 63 став 9 од Законот за царинската
управа, го полага вработен во Царинската управа кој не
е царински службеник, а согласно со Законот за административни службеници е распореден на соодветно
работно место на царински службеник.
Од изнесените причини, Судот оцени дека членот
51 од Законот во делот кој се оспорува со иницијативата, имплицира повреда и на членот 9 од Уставот.
Од содржината на ставот 2 на членот 51 од Законот,
произлегува дека тој ги предвидува последиците за лиценцираните застапници од непостапувањето по ставот
1 на наведениот член од Законот, меѓутоа Судот не се
впушти во негова елаборација, од причини што ставот
2 на членот 51 од Законот, се однесува и за неоспорениот дел од содржината во ставот 1 на членот 51 од Законот.
6. Имајќи го предвид погоре изнесеното, Судот оцени дека членот 51 став 1 во делот: “2” од Законот за
вршење на работи на застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија” број
180/2014, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) не е во согласност со одредбите на член 8 став 1 алинеја 3, член 9 и
член 52 став 4 од Уставот.
7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од Одлуката.
8. Оваа одлука, Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Никола
Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска,
Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски,
Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.
У. бр. 110/2016
29 март 2017 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија
Никола Ивановски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
768.
Врз основа на член 48 став 1 алинеја 7 од Законот
за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10,
123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 49 став 1 од Статутот на Народната банка на Република Македонија Македонија Ст. бр. 02-15/IV-1/2011 од 21.4.2011 година, О
бр. 02-15/III-4/2012 од 29.3.2012 година и О бр. 0215/II-10/2016 од 25 февруари 2016 година, а во врска со
член 30 од Правилата за начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакциите со хартии од
вредност на пазарите преку шалтер („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 81/11) гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе
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СТАНДАРД
ЗА НАМЕНАТА И ФОРМАТОТ НА ПОРАКИТЕ
ВО СИСТЕМОТ НА ВКРСТУВАЊЕ
1. Вовед
Учесниците во тргувањето и порамнувањето трансакции со хартии од вредност склучени на пазарите
преку шалтер и учесниците во тргувањето и порамнувањето трансакции со благајнички записи на Народната банка на Република Македонија разменуваат
инструкции во електронски облик со специјализирани
пораки MT199 и специјализирани пораки MT103 за
пренос на средства со кодот DVP.
Специјализираните пораки MT199 и специјализираните пораки за пренос на средства MT103 (код DVP) ја
имаат истата презентација, намена, формат и содржина
како и пораките MT103 - порака за пренос на средства
по барање на клиент и MT199 - порака во слободен
формат, коишто се детално опишани во документот
„Стандард за намената и форматот на пораките во
МИПС“.
Во овој документ се опишани само инструкциите во
специјализираните пораки MT199 и MT103 (код DVP)
што ги праќаат учесниците/ЦДХВ до системот на
вкрстување и инструкциите во специјализираните пораки MT199 што ги праќа системот на вкрстување до
учесниците/ЦДХВ.
Учесниците/ЦДХВ и системот на вкрстување ги
презентираат инструкциите што се содржани во пораките MT199 во полето: 79:.
Учесниците ги презентираат инструкциите што се
содржани во специјализираните пораки MT103 (код
DVP) во полето:72:.
Праќањето соодветна специјализирана порака
MT103 (код DVP)/MT199 претставува издавање соодветна наредба на системот на вкрстување да изврши
некоја операција, согласно со намената и содржината
на пораката.
Примањето соодветна порака MT103 (код
DVP)/MT199 значи информирање на учесникот за некое дејствие на системот на вкрстување и учесникот е
должен да реагира согласно со намената и содржината
на пораката.
Презентацијата, намената, форматот и содржината
на сите останати пораки коишто ги праќаат и ги примаат учесниците согласно со операциите на порамнување
трансакции со хартии од вредност на пазари преку
шалтер и операциите на порамнување благајнички записи на Народната банка на Република Македонија, се
детално опишани во документот „Стандард за намената и форматот на пораките во МИПС“.
За извршување на операциите на порамнување
трансакции со хартии од вредност на пазари преку
шалтер и операциите на порамнување трансакции со
благајнички записи на Народната банка на Република
Македонија, системот на вкрстување го користи кодот
BIC: NBRMMK2XDHV, ЦДХВ го користи кодот BIC:
CDHVMK21DHV, а учесниците ги користат своите кодови BIC.

2. Општи правила
2.1. Единствен клуч на порака MT103 (код DVP)
во системот на вкрстување
Единствениот клуч на пораката МТ103 (код DVP)
во системот на вкрстување е ист како и единствениот
клуч на платни пораки којшто е детално опишан во генералните правила во документот „Стандард за намената и форматот на пораките во МИПС“.
2.2. Единствен клуч на порака MT199 во системот
на вкрстување
Пораките MT199 коишто се праќаат од страна на
учесниците и ЦДХВ до системот на вкрстување и пораките MT199 коишто се праќаат од системот на
вкрстување до учесниците и ЦДХВ, се идентификуваат
со следнава комбинација на полиња којашто се нарекува единствен клуч на пораката MT199:
- код BIC на учесникот/ЦДХВ/системот на вкрстување (дел од полето: 79:) примач на пораката MT199 единаесет знаци;
- референца на трансакција (поле: 20:) ‒ шеснаесет
знаци;
- датум на порамнување ‒ (дел од поле: 79:) ‒ шест
знаци.
Датумот на порамнување секогаш мора да е еднаков со тековниот работен ден во МИПС.
Ако се испрати порака MT199 во системот на
вкрстување со единствен клуч којшто веќе е употребен
во тековниот работен ден, тогаш истата порака MT199
ќе биде одбиена од системот на вкрстување и нема да
биде предмет на понатамошна обработка.
Во случај на погрешна порака MT199 во системот
на вкрстување, таа не може да се поправи и повторно
да се прати во системот на вкрстување со истата референца.
2.3. Пополнување на полето: 20: на специјализираните пораки МТ199 коишто ги создава и ги праќа
системот на вкрстување
Податокот во полето: 20: на специјализираните пораки MT199 што ги праќа системот на вкрстување до
учесниците и ЦДХВ секогаш се создава во следниот
формат:
Поле
20

Име на поле
Референца на трансакција

Формат
1!a15x

Каде што:
1!a - означува тип на создадена порака, а
15x - означува реден број на создадена порака.
Типот на создадената порака MT199 може да биде:
S - означува дека пораката MT199 содржи инструкции за порамнување или известување за порамнување;
E - означува дека пораката MT199 содржи известување за грешка.
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2.4. Општи забелешки
Полето: 79: на пораката MT199 мора да го содржи
следниот код /TEXTMESSAGE/ и BIC на учесникот/ЦДХВ/системот на вкрстување кому се праќа пораката MT199.
Полето: 72: на пораката MT103 (код DVP) мора да
го содржи следниов код /DVP/.
По внесувањето на секој елемент од инструкциите,
во пораката MT199 се внесува <CRLF>.
Вредноста на бројот на хартии од вредност и вредноста на номиналниот износ на благајнички записи е
целобројна вредност и се прикажува без користење
знаци за делење цифри на групи.
Вредноста на паричниот износ се прикажува со точност од две децимали, применувајќи сметководствен
стандард на заокружување.
Вредностите за број на хартии од вредност, вредноста на номиналниот износ на благајнички записи, поединечната цена и паричниот износ мора да бидат поголеми од 0 (нула). Кога се врши пренос на хартии од
вредност без пренос на парични средства (англ. free of
payment) при репо-трансации, вредностите на поединечна цена и паричен износ се 0 (нула).
Вредноста на видот трансакција може да биде:
D - дефинитивна трансакција или R - репо-трансакција.
Вредноста на паричниот износ и бараниот износ по
децималната запирка може да биде „00“.
Децималната запирка за вредностите на поединечна
цена, паричен износ и баран износ е задолжителна и не
смее да се користат други знаци за делење на групи
цифри.
Датумот на порамнување се прикажува по ISOстандард: YYMMDD.
При порамнувањето дефинитивни трансакции со
купонски хартии од вредност, купувачот, во пораката
MT103 за пренос на средства, го внесува бруто паричниот износ, којшто претставува производ од бруто-цена и номинален износ на хартии од вредност, поделен
со 100 (сто).
3. Пораки за пренос на сопственост на хартии од
вредност
3.1. Порака MT199 за пренос на сопственост
на хартии од вредност
(Учесник -> Систем на вкрстување)

3.1.2 Формат и елементи на инструкцијата за
пренос на сопственост на хартии од вредност
3.1.2.1 Учесник-купувач -> Систем на вкрстување
Статус
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Име на елементот
Ознака на испраќачот на
инструкцијата
Сметка на купувачот во
ЦДХВ
ISIN-код
Број на хартии од вредност
Поединечна цена
Паричен износ
Вид трансакција
Код BIC на учесникотпродавач
Сметка на продавачот во
ЦДХВ
Датум на порамнување
Сметка на купувачот во
банка

Формат
1!a
10!n
12!c
15d
15d
15d
1!a
4!a2!a2!c[3!c]
10!n
6!n
15!n

3.1.2.2. Учесник-продавач -> Систем на вкрстување
Статус
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Име на елементот
Ознака на испраќачот на
инструкцијата
Сметка на продавачот во
ЦДХВ
Код ISIN
Број на хартии од вредност
Поединечна цена
Паричен износ
Вид трансакција
BIC код на учесникот-купувач
Сметка на купувачот во
ЦДХВ
Датум на порамнување

Формат
1!a
10!n
12!c
15d
15d
15d
1!a
4!a2!a2!c[3!c]
10!n
6!n

3.1.3. Спецификација на елементите на инструкцијата за пренос на сопственост на хартии од вредност

3.1.1. Намена на пораката MT199 за пренос
на сопственост на хартии од вредност

3.1.3.1. Учесник-купувач -> Систем на вкрстување

Оваа порака ја користат учесниците во порамнувањето хартии од вредност за доставување инструкции за
порамнување трансакции со хартии од вредност во
свое име и за своја сметка и во свое име, а за туѓа сметка (учесник-банка-купувач/на купувачот во понатамошниот текст: учесник-купувач и учесник-банка-продавач/на продавачот во понатамошниот текст: учесникпродавач).

ознака на испраќачот на инструкцијата - содржи
податок за праќачот на инструкцијата. Задолжителна
вредност на овој елемент е K.
сметка на купувачот во ЦДХВ - содржи податок
за сметката на хартии од вредност на купувачот во
ЦДХВ.
код ISIN - содржи податок за кодот ISIN на недостасани хартии од вредност.
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број на хартии од вредност - содржи податок за
број на хартии од вредност.
поединечна цена - содржи податок за поединечна
цена на хартии од вредност. При порамнувањето на дефинитивните трансакции со купонски хартии од вредност содржи податок за чиста цена.
паричен износ - содржи податок за паричен износ
на хартии од вредност. При порамнување дефинитивни
трансакции со купонски хартии од вредност, содржи
податок за чист паричен износ којшто се пресметува
како производ од номинален износ и чиста цена, поделен со 100 (сто).
вид трансакција - содржи податок за видот на
трансакцијата.
код BIC на учесникот-продавач - содржи податок
за кодот BIC на учесникот-продавач.
сметка на продавачот во ЦДХВ - содржи податок
за сметката на хартии од вредност на продавачот во
ЦДХВ.
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
сметка на купувачот во банка - содржи податок
за сметката на купувачот во банка за исплата на достасани хартии од вредност.
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датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
3.1.4. Критериуми за вкрстување на пораките МТ199
за пренос на сопственост на хартии од вредност
Системот на вкрстување извршува вкрстување на
инструкциите за пренос на сопственост на хартии од
вредност пратени од учесникот-купувач и учесникотпродавач доколку постои совпаѓање на податоците
презентирани во следниве елементи:
- код ISIN;
- број на хартии од вредност;
- поединечна цена;
- паричен износ;
- вид трансакција;
- код BIC на учесник-купувач / код BIC на учесникпродавач;
- сметка на купувачот во ЦДХВ;
- сметка на продавачот во ЦДХВ;
- датум на порамнување.
3.2. Порака МТ199 за порамнување хартии
од вредност
(Систем на вкрстување -> ЦДХВ)
3.2.1. Намена на пораката за порамнување
хартии од вредност
(Систем на вкрстување -> ЦДХВ)

3.1.3.2. Учесник-продавач -> Систем на вкрстување
ознака на испраќачот на инструкцијата - содржи
податок за праќачот на инструкцијата. Задолжителна
вредност на овој елемент е P.
сметка на продавачот во ЦДХВ - содржи податок
за сметката на хартии од вредност на продавачот во
ЦДХВ.
код ISIN - содржи податок за кодот ISIN на недостасаните хартии од вредност.
број на хартии од вредност - содржи податок за
бројот на хартии од вредност.
поединечна цена - содржи податок за поединечната цена на хартиите од вредност. При порамнување дефинитивни трансакции со купонски хартии од вредност, содржи податок за чистата цена.
паричен износ - содржи податок за паричниот износ на хартиите од вредност. При порамнувањето дефинитивни трансакции со купонски хартии од вредност, содржи податок за чистиот паричен износ којшто
се пресметува како производ од номиналниот износ и
чистата цена, поделен со 100 (сто).
вид трансакција - содржи податок за видот на
трансакцијата.
код BIC на учесник-купувач - содржи податок за
кодот BIC на учесникот-купувач.
сметка на купувачот во ЦДХВ - содржи податок
за сметката на хартии од вредност на купувачот во
ЦДХВ.

Оваа порака ја користи системот на вкрстување за
праќање инструкции за порамнување на хартиите од
вредност до ЦДХВ.
3.2.2. Формат и елементи на инструкција
за порамнување хартии од вредност
(Систем на вкрстување -> ЦДХВ)
Статус
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Име на елементот
Код ISIN
Број на хартии од вредност
Поединечна цена
Паричен износ
Сметка на купувачот во ЦДХВ
Сметка на продавачот во ЦДХВ
Код на учесникот-купувач во
ЦДХВ
Код на учесникот-продавач во
ЦДХВ
Вид на трансакција
Датум на порамнување
Сметка на купувачот во банка

Формат
12!c
15d
15d
15d
10!n
10!n
2!a
2!a
1!a
6!n
15!n

3.2.3. Спецификација на елементите на инструкцијата за порамнување хартии од вредност
(Систем на вкрстување -> ЦДХВ)
код ISIN - содржи податок за кодот ISIN на недостасани хартии од вредност.
број на хартии од вредност - содржи податок за
бројот на хартии од вредност.
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поединечна цена - содржи податок за поединечната цена на хартиите од вредност. При порамнувањето
дефинитивни трансакции со купонски хартии од вредност, содржи податок за чистата цена.
паричен износ - содржи податок за паричниот износ на хартиите од вредност. При порамнување дефинитивни трансакции со купонски хартии од вредност,
содржи податок за чист паричен износ кој, се пресметува како производ од номинален износ и чиста цена,
поделено со 100 (сто).
сметка на купувач во ЦДХВ - содржи податок за
сметката на хартии од вредност на купувачот во
ЦДХВ.
сметка на продавач во ЦДХВ - содржи податок за
сметката на хартии од вредност на продавачот во
ЦДХВ.
код на учесник-купувач во ЦДХВ - содржи податок за кодот на учесникот-купувач регистриран во
ЦДХВ.
код на учесник-продавач во ЦДХВ - содржи податок за кодот на учесникот-продавач регистриран во
ЦДХВ.
вид на трансакција - содржи податок за видот на
трансакцијата;
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
сметка на купувачот во банка - содржи податок
за сметката на купувачот во банка за исплата на достасаните хартии од вредност.
4. Пораки за пренос на сопственост и порамнување
благајнички записи на Народната банка на
Република Македонија
4.1. Порака MT199 за пренос на сопственост на благајнички записи на Народната банка на Република
Македонија (Учесник -> Систем на вкрстување)
4.1.1. Намена на пораката MT199 за пренос на сопственост на благајнички записи на Народната
банка на Република Македонија
Оваа порака ја користи учесникот-продавач во порамнувањето трансакции со благајнички записи на Народната банка на Република Македонија во свое име и
за своја сметка (во понатамошниот текст: учесник-продавач).
4.1.2. Формат и елементи на инструкцијата за пренос на сопственост на благајнички записи на
Народната банка на Република Македонија
Учесник-продавач -> Систем на вкрстување
Статус
Име на елементот
Формат
3
Број на аукцијата
14!c
3
Номинален износ
15d
3
Поединечна цена
15d
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3
3
3
3

Паричен износ
Вид трансакција
Код BIC на учесникот-купувач
Датум на порамнувањето

15d
1!a
4!a2!a2!c[3!c]
6!n

4.1.3. Спецификација на елементите на инструкцијата за пренос на сопственост на благајнички записи на Народната банка на Република Македонија
(Учесник-продавач -> Систем на вкрстување)
број на аукција - содржи податок за бројот на аукцијата на недостасани благајнички записи на Народната банка на Република Македонија. Податокот за бројот на аукцијата секогаш мора да е презентиран како
низа од четиринаесет (14) знака во следниов формат:
2!a4!n/3!n-3!n.
номинален износ - содржи податок за номиналниот износ на благајничките записи на Народната банка
на Република Македонија.
поединечна цена - содржи податок за поединечната цена на благајничките записи на Народната банка на
Република Македонија.
паричен износ - содржи податок за паричниот износ на благајничките записи на Народната банка на Република Македонија.
вид трансакција - содржи податок за видот на
трансакцијата.
код BIC на учесникот-купувач - содржи податок
за кодот BIC на учесникот-купувач.
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
4.2. Порака MT103 (код DVP) за пренос на парични
средства за порамнување трансакции со благајнички
записи на Народната банка на Република Македонија
(Учесник -> Систем на вкрстување)
4.2.1. Намена на пораката MT103 (код DVP) за пренос
на парични средства за порамнување трансакции со
благајнички записи на Народната банка на Република
Македонија
Оваа порака ја користи учесникот-купувач во порамнувањето трансакции со благајнички записи на Народната банка на Република Македонија. Форматот и
намената на оваа порака е ист како и форматот и намената на пораката MT103 ‒ Порака за пренос на средства по барање на клиент, којашто е детално опишана
во документот „Стандард за намената и форматот на
пораките во МИПС“.
Кодот DVP означува дека оваа порака за плаќање
ќе биде обработена согласно со принципот „испорака
наспроти плаќање“ во системот на вкрстување. Во овој
документ е опишан само форматот на елементите коишто задолжително ги пополнува учесникот-купувач
во полето :72: од пораката МТ103 (код DVP).

Стр. 168 - Бр. 44

4.2.2. Формат и елементи во полето :72: од пораката
МТ103 (код DVP)
Учесник-купувач -> Систем на вкрстување
Поле
Име на полето
Формат
:72:
Информација од /DVP/1!a14!c4!a2!a2!c[3!c]
праќач до примач
Полето: 72: мора да ги содржи следните елементи
по задолжителниот DVP код (/DVP/)
Учесник-купувач -> Систем на вкрстување
Статус
Име на елемент
Формат
3
Вид трансакција
1!a
3
Број на аукција
14!c
3
Код BIC на учесникот-про- 4!a2!a2!c[3!c]
давач
4.2.3. Спецификација на елементите во полето: 72:
на пораката за пренос на парични средства МТ103
(код DVP)
(Учесник-купувач -> Систем на вкрстување)
вид трансакција - содржи податок за видот на
трансакцијата.
број на аукција - содржи податок за бројот на аукцијата на недостасаните благајнички записи на Народната банка на Република Македонија.
Податокот за бројот на аукцијата секогаш мора да е
презентиран како низа од четиринаесет (14) знака во
следниов формат: 2!a4!n/3!n-3!n.
код BIC на учесникот-продавач - содржи податок
за кодот BIC на учесникот-продавач.
4.3. Критериуми за вкрстување на пораките МТ199
за пренос на сопственоста на благајничките записи
и пораките МТ103 (код DVP) за пренос на парични
средства
Системот на вкрстување извршува вкрстување на
пораките за пренос на сопственост на благајнички
средства на Народната банка на Република Македонија
пратени од учесникот-продавач и пораките за пренос
на парични средства пратени од учесникот-купувач,
доколку постои совпаѓање на податоците презентирани
во следниве елементи:
- број на аукција;
- паричен износ;
- вид трансакција;
- код BIC на учесникот-купувач / код BIC на учесникот-продавач;
- датум на порамнување/датум на валута.

6 април 2017

5. Порака МТ199 за известување за резултатот од
порамнувањето на хартиите од вредност и благајничките записи на Народната банка на Република
Македонија (ЦДХВ/Депозитар на благајнички записи
-> Систем на вкрстување -> Учесници)
5.1. Намена на пораката за известување за резултатот од порамнувањето на хартиите од вредност и благајничките записи на Народната банка на Република
Македонија (ЦДХВ/Депозитар на благајнички записи
-> Систем на вкрстување -> Учесници)
Оваа порака ја користат ЦДХВ/Депозитарот на благајнички записи и системот на вкрстување за праќање
инструкции за известување на системот на вкрстување/учесниците за резултатот на порамнувањето на
хартиите од вредност и резултатот од порамнувањето
на благајничките записи на Народната банка на Република Македонија.
Системот на вкрстување не ја контролира валидноста на податоците содржани во елементите „резулатат на порамнувањето“ и „детален опис на резултатот
на порамнувањето“, туку само им ги праќа овие податоци на учесниците во порамнувањето хартии од вредност и благајнички записи на Народната банка на Република Македонија.
5.2. Формат и елементи на инструкцијата за известување за резултатот од порамнувањето хартии од
вредност и благајнички записи на Народната банка
на Република Македонија
(ЦДХВ/Депозитар на благајнички записи -> Систем на вкрстување-> Учесници)
Статус
3
3
3
3

Име на елементот
Поврзана референца
Датум на порамнување
Резултат од порамнувањето
Детален опис на резултатот од
порамнувањето

Формат
16x
6!n
4!a
35x

5.3. Спецификација на елементите на инструкцијата
за известување за резултатот од порамнувањето
хартии од вредност и благајнички записи на
Народната банка на Република Македонија
5.3.1.

ЦДХВ -> Систем на вкрстување

поврзана референца - содржи податок за референцата на оригиналната порака MT199 (поле: 20:) пратена од системот на вкрстување до ЦДХВ.
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
резултат од порамнување - содржи податок за резултатот од порамнувањето на оригиналната порака
MT199 (поле: 20:) пратена од системот на вкрстување
до ЦДХВ. Овој елемент може да ги содржи само следниве кодови:
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код SETL - порамнувањето на хартиите од вредност е успешно завршено;
код REJT - порамнувањето на хартиите од вредност не е успешно завршено;
детален опис на резултат од порамнување - содржи детален опис на резултатот од порамнувањето на
оригиналната порака MT199 (поле: 20:) пратена од системот на вкрстување до ЦДХВ. Во случај кога елементот „резултат од порамнувањето“ содржи код REJT,
елементот „детален опис на резултатот од порамнувањето“ содржи детален опис на првооткриената грешка.
5.3.2. Систем на вкрстување -> Учесници
поврзана референца - содржи податок за референцата на оригиналната порака MT199/MT103 (код
DVP) (поле :20:) пратена од учесниците (учесник-купувач/учесник-продавач) до системот на вкрстување.
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
резултат од порамнување - содржи податок за резултатот од порамнувањето на оригиналната порака
MT199/MT103 (код DVP) (поле: 20:) пратена од учесниците (учесник-купувач/учесник-продавач) до системот на вкрстување. Овој елемент може да ги содржи
само следниве кодови:
код SETL - порамнувањето на хартиите од вредност/благајничките записи е успешно завршено.
код REJT - порамнувањето на хартиите од вредност/благајничките записи не е успешно завршено;
детален опис на резултатот од порамнување содржи детален опис на резултатот од порамнувањето
на оригиналната порака MT199/MT103 (код DVP) (поле: 20:) пратена од учесниците (учесник-купувач/учесник-продавач) до системот на вкрстување. Во случај
кога елементот „резултат од порамнувањето“ содржи
код REJT, елементот „детален опис на резултатот од
порамнувањето“ содржи детален опис на првооткриената грешка.
6. Порака МТ199 за грешка во инструкциите
(Систем на вкрстување -> Учесници/ЦДХВ)
6.1. Намена на пораката МТ199 за грешка во
инструкциите
(Систем на вкрстување -> Учесници/ЦДХВ)
Оваа порака ја користи системот на вкрстување за
автоматско праќање грешка во инструкциите што ги
праќаат учесниците и ЦДХВ до системот на вкрстување.

Бр. 44 - Стр. 169

6.2. Формат и елементи на инструкцијата за грешка
(Систем на вкрстување-> Учесници/ЦДХВ)
Статус
3
3
3
3

Име на елемент
Поврзана референца
Датум на порамнување
Грешка во инструкцијата
Детален опис на грешката во
инструкцијата

Формат
16x
6!n
4!a
35x

6.3. Спецификација на елементите на инструкцијата
за грешка
(Систем на вкрстување-> Учесници/ЦДХВ)
поврзана рефренца - содржи податок за референцата на оригиналната порака MT199 (поле :20:) испратена од учесниците (учесник-купувач/учесник-продавач или ЦДХВ) до системот на вкрстување.
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување;
Податокот мора да биде еднаков со тековниот работен ден во МИПС.
грешка во инструкција - содржи податок за грешката во елементите на инструкцијата содржани во оригиналната порака MT199 (поле :20:) пратена од учесниците (учесник-купувач/учесник-продавач или ЦДХВ)
до системот на вкрстување. Овој елемент може да го
содржи само следниов код:
код ERRC - грешка во елементите на инструкцијата.
детален опис на грешка во инструкција - содржи
детален опис на грешката во елементите на инструкцијата содржани на оригиналната порака MT199 (поле
:20:) пратена од учесниците (учесник-купувач/учесникпродавач или ЦДХВ) до системот на вкрстување. Елементот „детален опис на грешката во инструкција“ содржи детален опис на првооткриената грешка.
7. Порака MT199 Барања
(Учесници -> Систем на вкрстување)
7.1. Намена на пораката MT199 Барања
(Учесници -> Систем на вкрстување)
Оваа порака ја користат учесниците во системот на
вкрстување заради:
- барање за повлекување инструкција за пренос на
сопственост на хартии од вредност/благајнички записи
на Народната банка на Република Македонија, или барање за повлекување порака за пренос на парични
средства за порамнување трансакции со благајнички
записи на Народната банка на Република Македонија;
- барање за пренос на средства од посебната сметка
на редовната сметка на учесникот;

Стр. 170 - Бр. 44
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Барањата за повлекување инструкција за пренос на
сопственост на хартии од вредност и барањата за повлекување парични средства заради порамнување трансакции со благајнички записи на Народната банка на
Република Македонија се извршуваат само ако во моментот на приемот на барањето од учесникот, бараната
инструкција (поврзаната референца) не е вкрстена. Во
спротивно, барањата се одбиваат и не се предмет на
понатамошна обработка.
Барањата за пренос на средства од посебната сметка на редовната сметка на учесникот се извршуваат само ако во моментот на приемот на барањата од учесникот, системот на вкрстување нема пратено пораки за
порамнување хартии од вредност/благајнички записи
кон ЦДХВ/Депозитар на благајнички записи коишто се
однесуваат на учесникот-праќач на барањето. Во спротивно, барањата се одбиваат и не се предмет на понатамошна обработка.
Барањата во системот на вкрстување се извршуваат
во истиот момент и не може да бидат повлечени.
7.2. Формат и елементи на инструкцијата за барање
(Учесници -> Систем на вкрстување)
7.2.1. Формат и елементи на инструкцијата за барање
за повлекување инструкција за пренос на сопственост
на хартии од вредност/благајнички записи или барање
за повлекување порака за пренос на парични средства
за порамнување трансакции со благајнички записи на
Народната банка на Република Македонија
(Учесници -> Систем на вкрстување)
Статус
3
3
3

Име на елементот
Поврзана референца
Датум на порамнување
Тип на барање

Формат
16x
6!n
4!a

7.2.2. Формат и елементи на инструкцијата за барање пренос на расположливи средства од посебната
на редовната сметка на учесник
(Учесници -> Систем на вкрстување)
Статус
3
3
3
3
3

Име на елемент
Датум на порамнување
Тип на барање
Баран износ
Посебна сметка во МИПС
Редовна сметка во МИПС

Формат
6!n
4!a
15d
15!n
15!n

7.3. Спецификација на елементите на инструкцијата
за барање
(Учесници -> Систем на вкрстување)
7.3.1. Спецификација на елементите на инструкцијата
за барање за повлекување инструкција за пренос на
сопственост на хартии од вредност/благајнички записи
или барање за повлекување порака за пренос на парични
средства за порамнување трансакции со благајнички
записи на Народната банка на Република Македонија
(Учесници -> Систем на вкрстување)
поврзана референца - содржи податок за референцата на оригиналната порака МТ199/МТ103 (код
DVP) (поле :20:) пратена од учесниците (учесник-купувач/учесник-продавач) до системот на вкрстување.
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС.
тип на барање - содржи податок за типот на барањето. Овој елемент може да ги содржи следниве кодови:
код CANC - барање за повлекување инструкција за
пренос на сопственост на хартии од вредност/благајнички записи;
код CRJT - барање за повлекување порака за пренос на парични средства за порамнување трансакции
со благајнички записи на Народната банка на Република Македонија.
7.3.2. Спецификација на еементите на инструкција
барање за пренос на расположливи средства од посебна на редовна сметка на учесник (Учесници ->
Систем на вкрстување)
датум на порамнување - содржи податок за датумот на порамнување. Податокот мора да биде еднаков
со тековниот работен ден во МИПС;
тип на барање - содржи податок за типот на барањето. Овој елемент може да го содржи само следниов
код:
код RETN - барање за пренос на средства;
баран износ - содржи податок за бараниот износ на
средства коишто треба да се префрлат од посебната
сметка на редовната сметка на учесникот.
посебна сметка во МИПС - содржи податок за посебната сметка на учесникот во МИПС.
редовна сметка во МИПС - содржи податок за редовната сметка на учесникот во МИПС.
8. Завршни одредби
Со денот на влегувањето во сила на овој стандард,
престанува да важи „Стандардот за намена и формат на
пораките во системот на вкрстување“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/06).
Овој стандард влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12219
5 април 2017 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
769.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство, трговија на големо и мало,
увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ
ДОО Битола за користење на повластена тарифа на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија, на седницата одржана на ден 5.4.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТМЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент
Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се
одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата
„МХЕЦ ШЕМНИЦА“ со реф. бр. 267 со инсталирана
моќност од 800 kW и со локација на КП бр.63/4, КО
Маловиште, Општина Битола.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул.
„Климент Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-151;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ШЕМНИЦА“ со реф. бр. 267;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот Шемница, слив Црна Река, КП.бр.63/4, КО Маловиште, Општина Битола;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 800
kW (една генераторска единица со моќност од 800
kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.200.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот
производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
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за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ШЕМНИЦА“ со
реф. бр. 267, УП1 бр.08-148/13 од 25.6.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за
одделните блокови, според следната табела:

Блок

Kоличинa на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)

I
II
III
IV
V

≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа за
испорачаната електрична енергија по
блокови (€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-05/16
5 април 2017 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
_________
770.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17,
став 1 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на
Друштвото за производство, трговија на големо и мало,
увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ
ДОО Битола за издавање на решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на
седницата одржана на ден 5.4.2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТМЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент
Охридски“ бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од об-
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новливи извори на енергија за хидроелектроцентралата
„МХЕЦ ШЕМНИЦА“ со реф. бр. 267 со инсталирана
моќност од 800 kW и со локација на КП.бр.63/4, КО
Маловиште, Општина Битола.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на ул.
Климент Охридски, бр. Пелагонка/2 лам.2/6, Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-151;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ШЕМНИЦА“ со реф. бр. 267;
- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот Шемница, слив Црна Река, КП.бр.63/4, КО Маловиште, Општина Битола;
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- инсталирана моќност на електроцентралата:
800 kW (една генераторска единица со моќност од
800 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.200.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение:
12.4.2037 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-04/16
5 април 2017 година
Скопје
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