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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2167. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/07 и 18/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.6.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН  
ПАТ М5“, КО КРИВИ ДОЛ, ОПШТИНА ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за донесу-
вање на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен 
центар на магистрален пат М5“, КО Криви Дол, општи-
на Штип. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена , ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-4517/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2168. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.6.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ 
ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ„ П.О. - СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на цените на главни шумски производи на ЈП „Маке-
донски шуми“ – п.о. Скопје бр. 02-608/5 од 5.6.2012 го-
дина, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие, на седницата, одржана на 5.6.2012 година.  

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

 
     Бр.41-4683/1                Заменик на претседателот 
26 јуни 2012 година                на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2169. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за ученич-

киот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 37/98 и 40/03), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ХИЛЈАДНИКОВ“,  

ВО ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватен студентски дом ,,Хилјадников“, во Штип. 
 

Член 2 
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од основачот Друш-
тво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ФС 
ШТАМПА ДООЕЛ  Штип.  

 
Член 3 

Во приватниот студентски дом  од член 1 од оваа 
одлука ќе се обезбедува сместување и исхрана на сту-
дентите кои студираат надвор од местото на живеење, 
согласно Законот за ученичкиот и студентскиот стан-
дард. 

 
Член 4 

Потребниот кадар кој ќе биде вработен во Приват-
ниот студентски дом ,,Хилјадников“, во Штип е сог-
ласно Нормативот за кадар во студентскиот стандард. 

Во првата година во приватниот студентски дом  од 
член 1 од оваа одлука ќе бидат вработени пет лица. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватниот 
студентски дом „Хилјадников“, во Штип е согласно 
нормативите утврдени за оваа дејност. 

 
Член 6 

Приватниот студентски дом „Хилјадников“, во 
Штип ќе биде сместен во објект на улица ,,Генерал 
Михајло Апостолски,, бр.18 во Штип, за што основа-
чот има обезбедено простор со вкупна површина од 
816 м2. 

 
Член 7 

Бројот на студентските места во студиската 
2012/2013 година ќе изнесува 84,  додека за наредните 
студиски години за бројот на студентските места ќе од-
лучува основачот согласно  сместувачките капацитети. 

 
Член 8 

Приватниот студентски дом ,,Хилјадников“, во 
Штип  ќе отпочне со работа од 1 јули 2012 година по 
добивањето на решение за верификација од Мини-
стерството за образование и наука. 



 Стр. 4 - Бр. 82                                                                                          2 јули  2012 
 
 

Член 9 
Средствата потребни за работа на Приватниот сту-

дентски дом ,,Хилјадников“, во Штип ги обезбедува 
основачот. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 41-4759/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година                на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2170. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) и член 12 став 4 и член 23 
став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски 
развојни зони („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.6.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА  
РАЗВОЈНА ЗОНА „РАНКОВЦЕ“ 

 
Член 1 

Се основа Технолошко индустрискa развојна зона 
„Ранковце“. 

 
Член 2 

Основач на зоната од член 1 на оваа oдлука е Вла-
дата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Називот на Технолошко индустриската развојна зо-
на е: Технолошко индустриска развојна зона „Ранков-
це“. 

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Ранков-
це“. 

 
Член 4 

Технолошко индустриската развојна зона „Ранков-
це“ e дефинирана со државна урбанистичка планска 
документација согласно член 50 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11 и 60/11), а градбите се од прва ка-
тегорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12 и 39/12). 

Технолошко индустриската развојна зона „Ранков-
це“ се основа на земјиште, сопственост на Република 
Македонија, со вкупна површина од 40 16 65 м2, која 
претставува: 

КП 6658, КП 6659, КП 6660, КП 6661, КП 6662, КП 
6663, КП 6664, КП 6665, КП 6666, КП 6667,КП 6668, 
КП 6669,КП 6670, КП 6671, КП 6672, КП 6673, КП 
6674, КП 6675, КП 6676  и КП 8661 заведени во Имо-
тен лист број 1138 за КО Петралица, 

КП 3/5, КП 4/2, КП 5/2, КП 6/2, КП 7/5, КП 8/2, КП 
9/2, КП 10/2, КП 11/2 и КП 4588/2 заведени во Имотен 
лист 1067 за КО Псача. 

Член 5 
Технолошко индустриската развојна зона „Ранков-

це“, се основа за вршење на дејностите согласно член 
35 од Законот за технолошки индустриски развојни зо-
ни. 

 
Член 6 

Технолошко индустриската развојна зона „Ранков-
це“ се основа на определено време од 99 години. 

 
Член 7 

Работите во врска со основањето, управувањето и 
развојот на зоната во име на Владата на Република Ма-
кедонија ги врши Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 8 

Заради вршење на работите во врска со управува-
њето и развојот на зоната, согласно Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони со земјиштето опи-
шано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони може да го да-
ва под закуп согласно Законот за технолошки инду-
стриски развојни зони. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 41-4795/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2171. 

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 51/2011), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ 
ГРАДСКО,  КРАТОВО И ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

 
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба/реконструкција на мостови во општините Град-
ско, Кратово и Чешиново-Облешево број 41-911/1 од 
11.02.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 23/2012),  во точката 1, во воведната ре-
ченица износот „32.000.000,00“ се заменува со износот 
„18.000.000,00“. 

Во „ОПШТИНА ГРАДСКО“ износот 
„17.000.000,00“ се заменува со износот „8.000.000,00“. 

Во „ОПШТИНА КРАТОВО“ износот 
„3.000.000,00“ се заменува со износот „2.000.000,00“. 

Во „ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО“ изно-
сот „12.000.000,00“ се заменува со износот 
„8.000.000,00“. 

Во „ВКУПНО“ износот „32.000.000,00“ се заменува 
со износот „18.000.000,00“. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4974/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2172. 

Врз основа на член 28, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ број 
180/11) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.6.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА 
НА  СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА КАСКАДНИ  
ПРЕГРАДИ  НА РЕКА ВАРДАР ЗА ОПШТИНИТЕ  

САРАЈ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 
 
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба на каскадни прегради на река Вардар за општи-
ните Сарај и Ѓорче Петров број 41-87/1 од 23.01.2012 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
број 14/2012), во точката 1, во воведната реченица из-
носот „53.000.000,00“ се заменува со износот 
„12.000.000,00“. 

2. Во точката 2, во воведната реченица износот 
„46.985.725,00“ се заменува со износот „5.985.725,00“. 

Во „ОПШТИНА САРАЈ“ износот „21.000.000,00“ 
се заменува со износот „2.985.725,00“. 

Во „ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ износот 
„25.985.725,00“ се заменува со износот “3.000.000,00“. 

Во „ВКУПНО“ износот „53.000.000,00“ се заменува 
со износот „12.000.000,00“. 

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

 
Бр. 41-4975/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2173. 

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 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на  26.6. 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДО-
ВОДНА МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНАЛИЗАЦИ-
ОНА МРЕЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА 
И СТАНБЕНИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД ЗОНАТА 
ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И ИЗГРАД-
БА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА 
ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО 
ОПШТИНА СОПИШТЕ - РЕГИОНАЛЕН ВОДОВОД  

ПАТИШКА РЕКА 
 
1. Во Одлуката за распределба на средства за из-

градба на инфраструктурни објекти во викенд зоната 
Вршник во општина Крушево и изградба на систем за 

снабдување со вода за пиење за дел од населените ме-
ста во општина Сопиште - Регионален водовод Пати-
шка река број 41-912/1 од 11.02.2012 година (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 23/2012), во 
точката 1, во воведната реченица износот 
“50.000.000,00“ се заменува со износот “20.000.000,00“. 

Во “ОПШТИНА СОПИШТЕ“ износот “40.000.000,00“ 
се заменува со износот “10.000.000,00“. 

Во “ВКУПНО“ износот “50.000.000,00“ се заменува 
со износот “20.000.000,00“. 

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

  
     Бр.41-4976/1                Заменик на претседателот 
26 јуни 2012 година                на Владата на Република 
          Скопје                                   Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

2174. 
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/2010 и 53/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.6.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА 
ПАЗАРОТ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО,   СО  ВРЗУ-
ВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕНИ-
ЦА И БРАШНО СО ОТКУП  НА ПЧЕНИЦА ПРО-
ИЗВЕДЕНА ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА   

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува посебна мерка за зашти-
та на пазарот на меркантилна пченица и брашно од 
пченица, со врзување на дозволените количини на увоз 
на брашно на меркантилна пченица и брашно од пче-
ница, со откуп на количини меркантилна пченица про-
изведени во Република Македонија, а заради надмину-
вање на опасноста од сериозни нарушувања на пазарот 
и загрозување на целите на националната земјоделска 
политика.   

 
Член 2 

Увозот на меркантилна пченица се поврзува со из-
вршен откуп на пченица од род 2012 година од домаш-
ното производство, со право на увоз на 1 килограм на 3 
килограми извршен откуп. 

Увозот на брашно од пченица се поврзува со извр-
шен откуп на пченица од род 2012 година од домашно-
то производство, со право на увоз на 1 килограм на 4 
килограми извршен откуп. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-5040/1                      Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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2175. 

Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010, 53/2011 и 136/2011) и член 35 став 1 од Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА ЖЕ-
ЛЕЗО НА “KÜRÜM HOLDING ANONIM ȘIRKETI”, 
ИСТАНБУЛ  ТУРЦИЈА  НА  ЛОКАЛИТЕТОТ   

„ТАЈМИШТЕ“, ОПШТИНА ЗАЈАС 
 
1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – руди на железо на ло-
калитетот “Тајмиште“, општина Зајас на “KÜRÜM 
HOLDING Anonim Șirketi”, Истанбул Турција, соглас-
но Одлука за започнување на постапка за доделување 
на концесии за експлоатација на минерални суровини 
со јавен повик бр. 41-3136/1 од 2.5.2012 година и Одлу-
ка за изменување на одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија за експлоатација на 
минерални суровини, со јавен повик бр. 41-4270/1 од 
21.5.2012 година.  

2. “KÜRÜM HOLDING Anonim Șirketi”, Истанбул 
Турција достави понуда со број 24-4587/16 од 18.6.2012 
година. 

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, KÜRÜM 
HOLDING Anonim Șirketi”, Истанбул Турција ги ис-
полни условите содржани во јавниот повик и тендер-
ската документација и достави најповолна понуда.  

4. На “KÜRÜM HOLDING Anonim Șirketi”, Истан-
бул Турција се доделува концесија за експлоатација на 
минерална суровина – руди на железо на локалитетот 
“Тајмиште“, општина Зајас, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Површината на просторот на концесијата за експ-
лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=3.505018 km2. 

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на ова одлука изнесува 30 (триесет) години. 

7. Надоместокот за доделената концесија за експло-
атација во износ од 123.106.470,00 денари субјектот од 
точка 1 од ова одлука е должен да го плати во рок од 
седум дена пред склучување на Договорот за концеси-
ја.  

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише 
договорот за концесија во рок не подолг од 30 дена од 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

9. Концесионерот има обврска во рок од три години 
од отпочнувањето со експлоатација на минералните су-
ровини – руди на железо да изгради постројки за пре-
работка, концентрирање и топење на рудите на железо 
во облик на метал. 

10. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе 
врши Министерството за економија. 

11. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до 
Државната комисија за жалби по јавни набавки  (бул. 
Илинден бр.63 А, 1000 Скопје, Република Македонија) 
во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлу-
ка во однос на утврдувањето на способноста на прија-
вите за учество или евалуацијата на понудите и одлука-
та.  

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

 
Бр. 41-5064/1                    Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година               на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
                                          

__________ 
2176. 

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 
плата и други надоместоци на  избрани и именувани 
лица во Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр.36/90 и („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010 и 
11/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУ-
ВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 
2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 
126/2007, 138/2007, 39/2008,137/2008, 154/2008, 
63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 
5/2011, 75/2011, 133/2011 и 70/2012), во член 1 во табе-
лата:  
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По алинејата – „директор на Републички совет за 
мирно решавање на работните спорови – 3,0 “ се дода-
ва нова алинеја која гласи: 

-„претседател на Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата – 3,0“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се применува од 10 мај 2012 година. 
 

Член 3 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 
 
Бр. 23-5190/1                      Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2177. 

Врз основа на член  26 од Одлуката за основање на 
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/2001, 
30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 
135/2009, 67/2010 и 37/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 2012 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Службата за општи и заеднички 

работи на Владата на Република Македонија се имену-
ва д-р Васе Доневски, досегашен  директор на Служба-
та.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-5215/1                      Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2178. 

Врз основа на член 34 од Законот за научно - истра-
жувачката дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 46/2008, 103/2008 и 24/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на          
26 јуни 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ  

ЗАВОД - ОХРИД 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката на Советот на ЈНУ Хидробилошки 
завод – Охрид бр.02 – 199/2 од 25 април 2012 година, 
со која за директор на Институтот е избрана д-р Сузана 
Патчева, виш научен соработник во Заводот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во„Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-3312/6                      Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2179. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2011), член 9 став (1) од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.146/2009 и 53/2011), член 51 од Зако-
нот за тутун и тутунски производи („Службен весник 
на Република Македонија” бр.24/2006, 88/2008,31/2010, 
36/2011 и 53/2011), член 53 од Законот за сточарството 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.7/2008 
и 116/2010), член 12 од Закон за виното („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.50/2010,53/2011 и 
6/2012) и член 7 (став 3 и 4) од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.49/2010 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.6.2012 годи-
на, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/2012, 46/2012 и 68/2012), во 
делот I во табелата во мерката 1 во колоната „Вкупен 
износ на мерката во денари“ износот: „2 092 500 000,00 
„се заменува со износот: „ 1 792 500 000,00“. 

Во мерката 10 во колоната „ Вкупен износ на мер-
ката во денари“ износот:  

„3 800 000 000,00 “ се заменува со износот: „4 100 
000 000,00“. 

 
II 

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

 
Бр. 41-5056/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2180. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.6.2012 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА  ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА 
 
I 

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој за 2012 година (“Службен  весник на 
Република Македонија” бр. 34/12 и 46/12) во дел I став 
(1) износот: „699.938.000,00“ се заменува со износот: 
„599.938.000,00“. 

(2) Во став (2) износот „546.938.000,00“.се заменува 
со износот „475.738.000,00“, а табелата се менува и 
гласи: 
 
Точка 

 
Инструменти/мерки 

 
Износ 

(во денари) 
1 Зголемување на конкурент-

носта на земјоделското 
производство 320.738.000 

1.1. Помош за обука и инфор-
мирање на земјоделските 
производители 1.000.000 

1.2. Помош на млади земјодел-
ци за започнување на земјо-
делска дејност 2.300.000 

1.3. Советодавни услуги за раз-
вој на земјоделството 1.700.000 

1.4. Инвестиции за модерниза-
ција на земјоделски сто-
панства 194.810.000 

1.5. Инвестиции за зголемува-
ње на економска вредност 
на шумите  3.000.000 

1.6. Инвестиции за преработка 
и маркетинг на земјоделски 
производи 28.590.000 

1.7. Инвестиции во инфрастру-
ктура за развој на земјо-
делството, шумарството и 
водостопанството 83.738.000 

1.8. Економско здружување на 
земјоделски стопанства за 
заедничко вршење на зем-
јоделска дејност 5.600.000 

2 Мерки од унапредување на 
животната средина и рурал-
ните предели 24.000.000 

2.1. Помош за вршење на земјо-
делска дејност за заштита и 
унапредување на животна-
та средина 3.500.000 

2.2. Воспоставување на систем 
за следење и анализа на 
автохтони раси на добиток 
и автохтони видови расте-
нија за земјоделско произ-
водство (и создавање на ге-
нетски ресурси) 20.500.000 

3 Подобрување на квалите-
тот на живот во руралните 
средини и поттикнување на 
диверзификација на еко-
номски активности 131.000.000 

3.1. Подобрување на квалите-
тот на живот во рурални 
средини 125.000.000 

3.2. Поддршка за здобивање на 
знаења и вештини за подго-
твување и реализација на 
стратегии за локален развој 
на рурални средини 6.000.000 

             ВКУПНО 475.738.000 
 
 (3) Во ставот (3) износот „141.000.000,00“ се заме-

нува со износот „112.200.000,00“, а табелата се менува 
и гласи: 
Точка Вид на мерка 

 
Износ 

1. Помош за обезбедување на 
техничка поддршка во зем-
јоделството  64.000.000 

1.1. Помош за маркетинг на 
земјоделски производи 60.000.000 

1.2. Помош за учество, закуп на 
простор, патни и трошоци 
за сместување и трошоци за 
пропаганден материјал за 
учество на саемски мани-
фестации и саеми како из-
ложувачи  4.000.000 

2. Материјални трошоци за 
спроведување на Програма-
та за финансиска поддршка 
на руралниот развој 48.200.000 

2.1. Изработка и печатење на 
обрасци и упатства за ко-
рисниците и огласување на 
информации 2.200.000 

2.2. Трошоци за спроведување 
на контрола на лице место  800.000 

2.3. Организирање и спроведу-
вање на обуки на потенци-
јалните корисници за кори-
стење на средствата од оваа 
програма 1.000.000 

2.4. Tрошоци за воспоставува-
ње на регистри, бази на по-
датоци и системи за кон-
трола за спроведување на 
мерки за рурален развој 
согласно Законот за земјо-
делство и рурален развој 2.000.000 

2.5. Tрошоци за изработка на 
студии и анализи за ефе-
ктите и ефикасноста на 
мерките од програмата 1.200.000 
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2.6. Инвестициoни вложувања 
за реализација на аплика-
тивни и базични научно-
истражувачки проекти и 
воспоставување на показ-
но-демонстративни подрач-
ја врз основа на доставен и 
одобрен повеќегодишен 
план за реализација   20.000.000 

2.7. Набавка на основни средс-
тва-наменски возила за те-
ренско промовирање на 
мерките од програмите за 
финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот 
развој  15.000.000 

2.8. Трошоци за спроведување 
на едукативни и информа-
тивни кампањи за земјодел-
ците 3.000.000 

2.9. Трошоци за изработка на 
геодетски елаборати 3.000.000 

                ВКУПНО  112.200.000 
 

II 
Во дел II став (1) износот „1.200.000,00“ се замену-

ва со износот „1.000.000,00“. 
 

III 
(1) Во дел V став (1) износот: „246.700.000,00“ се 

заменува со износот:„194.810.000,00“. 
(2)  Во ставот (2) износот: „180.000.000,00“ се заме-

нува со износот: „171.810.000,00“. 
(3) Во ставот (3) износот: „66.700.000,00“ се заме-

нува со износот „23.000.000,00“, а табелата се менува и 
гласи: 

Под-сектор Износ 
Житни култури  15.000.000,00 
Индустриски култури (вклучително 
и производство на компир)  8.000.000,00 

Вкупно   23.000.000,00 
 
(4) Во став (4) алинеја 4, процентот „70%“ се заме-

нува со процентот „75%“. 
 

IV 
(1) Во дел VII став (1) износот: „31.500.000,00“ се 

заменува со износот: „28.590.000,00“. 
(2) Во ставот (2) износот: „13.500.000,00“ се заме-

нува со износот: „7.500.000,00“. 
(3) Во ставот (3) износот: „18.000.000,00“ се заме-

нува со износот: „21.090.000,00“. 
 

V 
(1) Во дел VIII став (1) износот: „88.638.000,00“ се 

заменува со износот: „83.738.000,00“. 
(2) Во ставот (2) износот: „12.000.000,00“ се заме-

нува со износот:  „7.100.000“. 
 

VI 
(1) Во дел IX став (1) износот: „9.100.000,00 “ се за-

менува со износот:  „5.600.000,00“. 
(2) Во ставот (2) износот: „5.100.000,00“ се замену-

ва со износот: „1.600.000,00“. 
(3) Ставот (7) се брише. 

VII 
(1) Во дел X став (1) износот: „5.500.000,00 “ се за-

менува со износот: „3.500.000“. 
(2) Во ставот (3) износот: „4.000.000,00“ се замену-

ва со износот: „2.000.000,00“. 
 

VIII 
Делот XII се брише. 
 

IX 
Во делот XIII став (1) зборовите „потточката 3.2.“ 

се заменуваат со зборовите „потточка 3.1.“ 
 

X 
Во дел XIV став (1) зборот:  „потточката 3.3.“ се за-

менува со зборот: „потточка 3.2.“ 
 

XI 
(1) Во дел XV ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Средствата од табелата од дел I став (3) точка 1 

потточка 1.1. „Помош за маркетинг на земјоделски 
производи“ и потточка 1.2.„ Помош за учество, закуп 
на простор, патни и трошоци за сместување и трошоци 
за пропаганден материјал за учество на саемски мани-
фестации и саеми како изложувачи“ на оваа програма-
во износ од 64.000.000,00 денари ќе се доделат во сог-
ласност со член 101 од Законот за земјоделство и рура-
лен развој.“ 

(2) По ставот  (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) Дел од средствата од став (1) на овој дел во из-

нос од 4.000.000,00 денари се наменети за помош за 
учество, закуп на простор, патни и трошоци за сместу-
вање и трошоци за пропаганден материјал за учество 
на саемски манифестации и саеми како изложувачи 
кои ги спроведува Министерството.“ 

(3) Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 
(4) Во ставот (6) кој станува став (7)  алинејата 2 се 

брише. 
(5) Во ставот (7), кој станува став (8)  зборовите:  ,, 

а средствата од став (4) алинеја 2  на овој дел во износ 
од 10.000.000, 00 денари ги спроведува Агенцијата за 
храна и ветеринарство“ се бришат. 

(6) Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи: 
„(9) Средствата од табелата од дел I став (3) на оваа 

програма точка 2. потточка 2.5. „Трошоци за изработка 
на студии и анализи за ефектите и ефикасноста на мер-
ките од програмата“ ги спроведува Министерството во 
согласност со спроведена постапка за јавна набавка и 
склучени договори за користење на услуги. Средствата 
од табелата од дел I став (3) на оваа програма точка 2. 
потточка 2.6. „Инвестициони вложувања за реализаци-
ја на апликативни и базични научно-истражувачки про-
екти и воспоставување на показно-демонстративни по-
драчја врз основа на доставен и одобрен повеќегоди-
шен план за реализација“ ги спроведува Министерство-
то во согласност со член 101 од Законот за земјоделс-
тво и руралниот развој и во насока за: 

- иновации во однос на земјоделската механизација 
и опрема која ќе овозможи поголема ефикасност и про-
дуктивност, 

- иновации во однос на нов семенски и саден мате-
ријал кои ќе овозможат создавање на нови сорти,  

- иновации во однос на агрохемиско третирање на 
почвата и земјоделските култури, 
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- иновации и истражувања во однос на трансфер на 
технологии и иновативни решенија од странски држави 
и нивно прилагодување во Република Македонија,  

- иновации во технологиите во сточарството, и 
- воспоставување на лабаратории за проверка на 

квалитетот на млекото во научно-образовните институ-
ции од областа на земјоделството.“ 

Ставовите (9), (10) и (11) стануваат ставови (10), 
(11) и (12). 

 
XII 

Во делот XVII став (4) датумот „30.04.2012“ се за-
менува со датумот „31.07.2012“ 

 
XIII 

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

 
Бр. 41-5055/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2181. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за отстапување на гориво 
Еуросупер БС-98 од стоковните резерви, без надомест, 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.22/2012, направена е техничка грешка, поради 
што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ГОРИВО 
ЕУРОСУПЕР  БС-98 ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,  

БЕЗ НАДОМЕСТ 
 
Во називот и во член 1 од Одлуката за отстапување 

на гориво Еуросупер БС-98 од стоковните резерви, без 
надомест, наместо зборот „БС-98“ треба да стои „БС-
95“. 

 
Бр. 41-859/1            

28 јуни 2012 година                Од Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

2182. 
Врз основа на член 161 став (1) алинеја 4 од Зако-

нот за внатрешни работи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 92/09, 35/10, 36/11 и 158/11), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА РАБОТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ  

ЗА ПОЛИЦАЕЦ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката и начинот на работа 

на комисијата за избор на кандидат за полицаец 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

128/09), во член 4 во ставот (2) зборовите „Секторот за 
управување со човечки ресурси“ се заменуваат со збо-
ровите „организационата единица надлежна за управу-
вање со човечки ресурси“. 

 
Член 2 

Во член 5 став (1) во алинејата  2 бројот „5“ се за-
менува со бројот „4“. 

 
Член 3 

Во член 8 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 
гласи: 

„Комисијата може, по потреба, да го менува редос-
ледот на фазите од ставот (1) на овој член“. 

  
Член 4 

Во член 15 во ставот (1) по зборовите „(во ната-
мошниот текст: Центар за обука)“ се додаваат зборови-
те „или во соодветен објект определен од Комисијата“, 
а бројот „5“ се заменува со бројот „4“.  

 
Член 5 

Во членот 16 зборовите „во Центарот за обука“ се 
бришат. 

 
Член 6 

Во член 18 во ставот (3) зборовите „членот 9 став 
(2)“ се заменуваат со зборовите „членот 11“. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 121-39803/1                          Министер 

26 јуни 2012 година                за внатрешни работи, 
     Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
2183. 

Врз основа на член 50 точки 1) и 4) од Законот за 
патните исправи на државјаните на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија” бр. 
67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08, 51/11 и 135/11), мини-
стерот за надворешни работи во согласност со мини-
стерот за внатрешни работи донесе 

    
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДИП-
ЛОМАТСКИ И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ И ВИЗИ И ЗА 
ЛИСТАТА НА НОСИТЕЛИ НА ДИПЛОМАТСКИ  

И СЛУЖБЕНИ ПАСОШИ 
 

Член 1 
Во Правлникот за постапката за издавање на дипло-

матски и службени пасоши и визи и за листата на носи-
тели на дипломатски и службени пасоши („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 24/07), во член 6 
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ставот 1 се менува и гласи: “Барањето за издавање на 
дипломатски и службени пасоши и визи, со комплетна 
документација за носител на јавна функција, државен 
службеник или работник во државен орган се доставу-
ва до Министерството за надворешни работи најдоцна 
седум дена пред реализација на службеното патување 
во странство, односно пред истекот на рокот на важ-
ност на дипломатската или службената виза”.  

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: “Барање-
то за издавање на дипломатски и службени пасоши и 
визи се потпишува од страна на функционерот кој ра-
ководи со државниот орган, неговиот заменик или од 
негова страна овластено раководно лице”.   

 
Член 2 

Во член 7, во ставот 1, во воведната реченица и али-
нејата 1 по зборовите: „дипломатски или службен па-
сош“ се додаваат зборовите: „или виза“. 

Во ставот 2, во воведната реченица по зборовите: 
„на овој член“ се додаваат зборовите: „за издавање на 
дипломатски или службен пасош“.  

Во алинејата 3 зборовите: „и фотокопија од истите“ 
се бришат. 

Алинејата 5 се брише. 
По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Кон ба-

рањето од став 1 на овој член за издавање на дипломат-
ска или службена виза се приложува следната докумен-
тација: 

- акт за избор или именување на функција, односно 
решение за работно место на лицето за кое се бара из-
давање дипломатска или службена виза; 

- пополнет образец-барање, потпишано од лицето 
за кое се бара издавање дипломатска или службена ви-
за; 

- уверение за државјанство, пасош или лична карта 
на увид; 

- покана од органот или институцијата од земјата 
домаќин или решение за службен пат“. 

 
Член 3 

Во членот 8 зборовите: „Секторот за конзуларни ра-
боти и меѓународно право“ се заменуваат со зборовите: 
„Директорат за конзуларни работи.“ 

 
Член 4 

Во член 10 ставот 1 се брише.  
Ставот 2 станува став 1. 

 
Член 5 

Во член 12 во ставот 2 по зборовите: „за негово из-
давање“ се додава зборот „веднаш“.  

Ставот 3 се брише.  
Ставот 4 кој станува став 3 се менува и гласи: „Над-

лежниот државен орган кој барал издавање на дипло-
матски или службен пасош, најдоцна осум дена од де-
нот на престанокот на основата, го доставува пасошот 
до Министерството за надворешни работи заради по-
ништување“. 

 
Член 6 

Во член 17 во ставот 1, по алинејата 15 се додава 
нова алинеја 16 која гласи:  

„- Началник на Генералштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија“. 

Во ставот 2 по алинејата 1 се додаваат нови три 
алинеи 2, 3 и 4 кои гласат: 

“- Директор на Управа за јавни приходи; 

- Директор на Царинска управа; 
- Главен државен ревизор“. 
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7 кои 

гласат: 
„Дипломатски пасош може да се издаде и на члено-

вите на потесното семејство или на вонбрачната заед-
ница на лицата кои се упатени на работа во дипломат-
ско-конзуларните претставништва на Република Маке-
донија во странство, кога истите живеат со нив во заед-
ничко домаќинство во странство во време на дипломат-
ската мисија.  

Дипломатски пасош може да се издаде и на лица на 
кои со решение на Владата на Република Македонија 
им се доделува титулата Амбасадор на културата на 
Република Македонија.“   

Ставот 6 станува став 8.  
По ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи: „Со одо-

брение на министерот за надворешни работи може да 
се издаде дипломатски пасош на лице кое со оглед на 
каракатерот и улогата на неговата дејност е значајно за 
унапредување на дипломатските, политичките, економ-
ските и културните односи на Република Македонија и 
за претставувањето на државата во странство, како и на 
лице ако тоа го бараат интересите на безбедноста и од-
браната на Република Македонија“. 

 
Член 7 

Во член 18  во ставот 1, по алинејата 2 се додава но-
ва алинеја која гласи: 

“- Овластени службени лица од државните органи 
за безбедност  и одбрана на Република Македонија“. 

 
Член 8 

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

 
      Бр. 92-2347/1 
18 јуни 2012 година 
         Скопје 

Министер Министер 
за надворешни работи, за внатрешни работи, 
Никола Попоски, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2184. 
Врз основа на член 173 став 2 и член 181, а во врска 

со член 178 и 180 од Законот за воздухопловство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 
24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), Министерството за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР КАКО И ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ЛИЦЕ  ЗА ДА ВРШИ НАДЗОР НА ДАВАЊЕТО НА  
УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, правила-
та и посебните услови за вршење на надзор и посебните 
услови кои треба да ги исполнува лице за да врши  надзор 
на давањето на услуги на воздухопловна навигација. 
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Член 2 
Согласно овој правилник се врши надзор на услуги-

те на воздухопловна навигација, управувањето со про-
токот на воздушниот сообраќај (Air Traffic Flow 
Management – ATFM), управувањето со воздушниот 
простор (Airspace Management - ASM) и на работата на 
Координативниот центар за спасување. 

 
2. Безбедносен надзор на услугите на воздухопловна 

навигација 
 

Член 3 
Безбедносниот надзор на услугите на воздухоплов-

на навигација, управувањето со протокот на воздушни-
от сообраќај и управувањето со воздушниот простор се 
врши согласно начинот, правилата и посебните услови 
утврдени со Регулативата (ЕЗ) бр. 1315/2007 на Коми-
сијата од 8 ноември 2007 година за безбедносен надзор 
во областа на управувањето со воздушниот сообраќај и 
за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2096/2005 (во 
понатамошниот текст: Регулативата 1315/2007) која е 
преземена согласно Анексот I на Мултилатералната 
спогодба за основање на Европска заедничка воздухоп-
ловна област (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 27/07 и 98/09) и е дадена во Прилог 1 кој е со-
ставен дел од овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Одделни поими кои се користат во оваа глава го 
имаат значењето утврдено во Регулативата 1315/2007. 

(2) Поимите “Заедница”, “Право на Заедница”, “До-
говор за ЕЗ”, “Службен весник на Европската унија” и 
“земја,-и членка-и” употребени во Регулативата 
1315/2007 од став (1) на овој член, ќе се толкуваат во 
согласност со точките 2 и 3 од Анексот II од Мултила-
тералната спогодба за основање на Европска заедничка 
воздухопловна област („Службен весник на Република 
Македонија” бр.27/2007 и 98/2009). 

(3) Под „безбедносен надзор” во смисла на овој 
правилник се подразбира инспекција, надзор, преглед и 
друга формална активност која се врши од страна на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство (во поната-
мошниот текст: Агенцијата) како национална надзорна 
власт со цел да се провери и/или утврди исполнетоста 
на безбедносните регулаторни услови. 

 
Член 5 

(1) Агенцијата ги врши работите и задачите на без-
бедносен надзор кои и се доверени со Регулативата 
1315/2007 во својство на национална надзорна власт 
согласно член 7-б од Законот за воздухопловство.  

(2) Агенцијата врши безбедносни регулаторни над-
зори и безбедносни прегледи во согласност со барања-
та од членовите 6, 7, 8 и 9 од Регулативата 1315/2007.  

(3) Агенцијата ги објавува процедурите за известу-
вање, преглед и прифаќање на измена на функционал-
ните системи во согласност со член 8 став (2) и член 9 
ставови (1) и (3) од Регулативата 1315/2007. 

(4) Предложената измена во функционалниот си-
стем се пријавува во Агенцијата на образец даден во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, пред 
потпишување на договорот или пред започнување на 
имплементацијата на предложената измена. Организа-
циите можат да склучат договор или да почнат со имп-
лементација на измена, по добивање на потврда од 
Агенцијата за прием на известувањето, придружена со 
заклучок за потребата за вршење на преглед на предло-
жената измена од страна на Агенцијата. 

(5) Доколку Агенцијата утврди постоење на небез-
бедна состојба во функционалниот систем која бара ит-
на акција, Агенцијата издава безбедносна директива во 
согласност со член 12 од Регулативата бр. 1315/2007. 

(6) Агенцијата изготвува и на секои две години ја 
ажурира проценката на човечките ресурси потребни за 
вршење надзор, во согласност со член 11 став 2 од Ре-
гулативата бр. 1315/2007 и истата претставува дел од 
извештајот за реализација на годишната програма и 
развој на Агенцијата.  

 
Член 6 

(1) Агенцијата согласно член 14 став (1) од Регула-
тивата 1315/2007 изготвува годишен извештај за мер-
ките превземени врз основа на овој правилник. 

(2) Извештајот од став (1) од овој член се поднесува 
до Министерството за транспорт и врски и се користи 
од страна на Агенцијата за изготвување на годишниот 
извештај за имплементацијата на Единствено Европско 
Небо, кој се доставува до Европската комисија соглас-
но Регулативата (ЕЗ) 549/2004 дадена во прилог на 
Уредбата за начинот на давањето на услугите на возду-
хопловна навигација, како и посебните услови во однос 
на потребниот персонал, опремата и другите посебни 
услови неопходни за безбедно и уредно работење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
114/2008 и 117/2009). 

 
3. Надзор на обезбедувањето од дејствија на  

незаконско постапување при давањето на услуги на 
воздухопловна навигација 

 
Член 7 

Надзорот на обезбедувањето од дејствија на неза-
конско постапување при давањето на услуги на возду-
хопловна навигација се врши согласно начинот, прави-
лата и посебните услови утврдени со Националната 
програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето 
во цивилното воздухопловство.  

 
4. Економски надзор на работењето на давателите 

на услуги на воздухопловна навигација 
 

Член 8 
Економскиот надзор на работењето на давателите 

на услуги на воздухопловна навигација се врши врз ос-
нова на принципите и правилата утврдени во ICAO 
Doc. 9161 - Manual on Air Navigation Services 
Economics и ICAO Doc. 9082 -Policies on Charges for 
Airports and Air Navigation Services.  
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Член 9 
(1) Економскиот надзор од член 8 на овој правил-

ник опфаќа надзор на исполнетоста на пропишаните 
услови за економско работење на даватели на услуги 
на воздухопловна навигација кои имаат важечко увере-
ние за оспособеност за давање на услуги на воздухоп-
ловна навигација, издадено од Агенцијата.  

(2) Економскиот надзор на даватели на услуги на 
воздухопловна навигација се однесува на формирање 
на цените на услугите, обезбедувајќи транспарентност 
на  пресметките, недискриминација,  примена  на до-
верливост на податоците и осигурување дека не е злоу-
потребена доминантната позиција на субјектите во воз-
душниот сообраќај, како и надзор врз  предвидените и 
остварените трошоци за дадените услуги и финансира-
њето преку надоместоците за дадени  услуги. 

(3) Економскиот надзор подразбира редовно следе-
ње на економските показатели и проценка на нивото на 
економска стабилност на давателите на услуги на воз-
духопловна навигација како предуслов за стабилно ос-
тварување на деловниот план, годишните и финанси-
ските планови на основа на утврдените задачи за одр-
жување и развој на нивото на безбедност со предвиду-
вање, проценување и утврдување на рационални тро-
шоци на системот и анализа на годишниот извештај за 
работа  на давателите на услуги на воздухопловна на-
вигација со презентираните факти  во делот на финан-
сиските показатели, рационалноста, економичноста, 
ефикасноста и тенденциите во економското работење.  
 

Член 10 
(1) Економскиот надзор се врши со/по изготвени 

листи за проверка (чек листи) кои ги составува возду-
хопловниот инспектор на начин кој ќе овозможи детал-
на проверка на економското работење на давателите на 
услуги на воздухопловна навигација и/или ќе ја задово-
ли целта на инспекцискиот надзор. 

(2) Воздухопловниот инспектор ги доставува чек 
листите од став (1) на овој член до давателите на услу-
ги на воздухопловна навигација со пропратно писмо во 
кое се определува рокот во кој субјектите се треба да 
ги одговорат и да ги достават назад до Агенцијата.  

(3) По добивањето на одговорените чек листи од 
став (1) на овој член, воздухопловниот инспектор врши 
надзор со цел потврдување на веродостојноста на пода-
тоците и информациите од чек листите. 

(4) Покрај начинот за вршење на економски надзор 
од став (1) на овој член, воздухопловниот инспектор 
врши прибирање на потребните документи, податоци и 
информации согласно динамиката утврдена во годиш-
ниот план за инспекција и/или одржување на состано-
ци со давателите на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

 
Член 11 

Доколку инспекторот по извршениот економски 
надзор констатира дека нема неправилности во еко-
номското работење на давателот на услуги на возду-
хопловна навигација изготвува извештај за наодите за 
извршениот надзор. 

Член 12 
(1) Доколку инспекторот за време на извршениот 

економски надзор констатира неправилности во еко-
номското работење на давателот на услуги на возду-
хопловна навигација, изготвува записник и решение 
согласно Законот за воздухопловство со кое се задол-
жува сторителот на повредата во определен рок да до-
стави план со предлог корективни мерки и рокови за 
нивно реализирање.  

(2) Доколку сторителот на повредата не достави 
план со предлог корективни мерки, или не се придржу-
ва на роковите за нивна реализација, воздухопловниот 
инспектор, изготвува решение за суспендирање на уве-
рението за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција. 

(3) Суспендирањето на уверението за давање на ус-
луги на воздухопловна навигација, се врши најдолго за 
период од 30 дена од денот на доставувањето на реше-
нието, во кој период не се даваат услуги на воздухоп-
ловна навигација. 

(4) Доколку во периодот во кој е суспендирано уве-
рението за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција, давателот на услуги на воздухопловна навигација 
не достави план со предлог корективни мерки, или не 
се придржува на роковите за нивна реализација, увере-
нието за давање на услуги на воздухопловна навигаци-
ја се повлекува. 
 

Член 13 
Доколку инспекторот издал усна наредба или за-

брана на лице место, решението за таа наредба односно 
забрана го доставува на лицето на кое се однесува во 
рок од три дена од денот на нејзиното изрекување. 

 
Член 14 

(1) Записникот се составува за време на економски-
от надзор кај субјектот чија дејност е предмет на еко-
номскиот надзор. 

(2) Записникот го потпишуваат инспекторот и одго-
ворното лице на субјектот кое е предмет на економски-
от надзор и било присутно за време на вршење на над-
зорот. 

   
Член 15 

(1) Забелешките на записникот од страна на субје-
ктот на надзор се даваат при изготвувањето на запис-
никот или во рок од три дена од приемот на записникот 
доколку записникот е составен во службените просто-
рии на  Агенцијата. 

(2) Забелешките на записникот, односно изјавата на 
одговорното лице дека нема забелешки се внесуваат во 
записникот. 

(3) Доколку одговорното лице на субјектот кој е 
предмет на економски надзор не даде забелешки на за-
писникот во рокот од став (1) на овој член, се смета де-
ка нема забелешки на записникот. 

   
Член 16 

Економскиот надзор може да биде редовен, вонре-
ден и повторен. 



 Стр. 14 - Бр. 82                                                                                          2 јули  2012 
 
 

Член 17 
(1) Редовниот економски надзор се спроведува сог-

ласно одобрениот годишен и посебен план за надзор. 
(2) Посебниот план за надзор од став (1) на овој 

член, се изготвува за економски надзор кој е посложен 
по обем, содржина и ангажира повеќе инспектори 
(тимска инспекција). 

 
Член 18 

Вонредниот економски надзор се спроведува: 
- по налог од претпоставениот раководител или ди-

ректорот на Агенцијата и 
- по пријава (писмено или усно) до инспекцијата од 

страна на било кое правно или физичко лице. 
 

Член 19 
(1) Повторен економски надзор се врши по извршен 

редовен или вонреден надзор со цел да се провери 
спроведувањето на корективнатите мерки.  

(2) Повторен економски надзор се врши откако ќе 
помине рокот утврден со решението за отстранување 
на утврдените недостатоци, а најдоцна во рок од три 
месеци по извршениот редовен односно вонреден еко-
номски надзор. 

 
5. Посебни услови кои треба да ги исполнува лице 

за да врши надзор на давањето на услуги на  
воздухопловна навигација 

 
Член 20 

(1) Во согласност со член 11 став (3) точка а) и точ-
ка в) алинеја (iv) од Регулативата 1315/2007, Агенција-
та донесува Програма за обука на вработените кои вр-
шат безбедносен надзор на давањето на услуги на воз-
духопловна навигација. Програмата за обука ги утвр-
дува принципите за верификација на компетентноста 
на инспекторите. 

(2) Во согласност со член 11 став (3) точка в) од Ре-
гулативата 1315/2007, посебните услови кои треба да 
ги исполнува лице за да врши бзебедносен надзор на 
давањето на услуги на воздухопловна навигација се: 

а) за инспектор за АТМ услуги (Air Traffic 
Management): 

– работно искуство во согласност со член 181 од За-
конот за воздухопловство; 

– неопходно знаење и разбирање на воздухопловни-
те прописи и стандарди поврзани со давање на АТМ 
услуги над кои се врши надзор за да се осигура дека се 
исполнети пропишаните услови и постапка за давање 
на АТМ услуги;  

– познавање на националните прописи, внатрешни-
те процедури и акти на Агенцијата поврзани со извр-
шувањето на надзор и преземањето на надзорни мерки; 

– активна или истечена дозвола на контролор на ле-
тање или помошник контролор на летање, или степен 
на стручна подготовка поврзана со областа воздухоп-
ловна навигација;   

– обука за употреба на надзорни техники и за упра-
вување и спроведување на надзор на услугите во возду-
хопловната навигација согласно Програмата за обука 
на Агенцијата и 

– други услови пропишани со актот за систематиза-
ција на Агенцијата. 

б) за инспектор за воздухопловно информирање 
(Aeronautical Information Services-AIS): 

– работно искуство во согласност со член 181 од За-
конот за воздухопловство; 

– високо образование од областа на техничките или 
општествените науки; 

– неопходно знаење и разбирање на воздухопловни-
те прописи и стандарди поврзани со воздухопловното 
информирање над кое се врши надзор за да се осигура 
дека се исполнети пропишаните услови и постапка за 
воздухопловно информирање; 

– познавање на националните прописи, внатрешни-
те процедури и акти на Агенцијата поврзани со извр-
шувањето на надзор и преземањето на надзорни мерки; 

– уверение за стручна оспособеност со кое се по-
тврдува компетентноста за воздухопловно информира-
ње; 

– обука за употреба на надзорни техники и за упра-
вување и спроведување на надзор на услугите во возду-
хопловната навигација согласно Програмата за обука 
на Агенцијата и 

– други услови пропишани со актот за систематиза-
ција на Агенцијата. 

в) за инспектор за метеоролошко обезбедување на 
воздушниот сообраќај: 

– работно искуство во согласност со член 181 од За-
конот за воздухопловство; 

– високо образование од областа природно-матема-
тички науки отсек применета географија или метеоро-
логија;  

– неопходно знаење и разбирање на воздухопловни-
те прописи и стандарди поврзани со давање на услуги 
на метеоролошко обезбедување на воздушниот сообра-
ќај над кои се врши надзор за да се осигура дека се ис-
полнети пропишаните услови и постапка за метеороло-
шко обезбедување на воздушниот сообраќај; 

– познавање на националните прописи, внатрешни-
те процедури и акти на Агенцијата поврзани со извр-
шувањето на надзор и преземањето на надзорни мерки; 

– активна или истечена дозвола на персонал за ме-
теоролошко обезбедување на воздушниот сообраќај;  

– обука за употреба на надзорни техники и за упра-
вување и спроведување на надзор на услугите во возду-
хопловната навигација согласно Програмата за обука 
на Агенцијата и 

– други услови пропишани со актот за систематиза-
ција на Агенцијата. 

г) за инспектор за техничките средства, уреди и 
опрема за давање на услуги на воздухопловна навига-
ција: 

– работно искуство во согласност со член 181 од За-
конот за воздухопловство; 

– високо образование од областа на електротехнич-
ките науки; 

– неопходно знаење и разбирање на техничките 
средства, уреди и опрема за давање на услуги на возду-
хопловна навигација над кои се врши надзор за да се 
осигура дека се исполнети пропишаните услови и по-
стапка во однос на давањето на CNS услуги; 
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– познавање на националните прописи, внатрешни-
те процедури и акти на Агенцијата поврзани со извр-
шувањето на надзор и преземањето на надзорни мерки; 

– активна или истечена дозвола на персонал за по-
ставување, одржување, контрола и мониторирање на 
техничките средства, уредите и опремата, за давање на 
услуги на воздухопловна навигација (ATSEP персо-
нал); 

– обука за употреба на надзорни техники и за упра-
вување и спроведување на надзор на услугите во возду-
хопловната навигација согласно Програмата за обука 
на Агенцијата и 

– други услови пропишани со актот за систематиза-
ција на Агенцијата. 

(3) Со актот за систематизација на работните места 
на Агенцијата се определува кој од посебните услови 
од став (2) на овој член, се сметаат за услови за врабо-
тување, а кој треба да се остварат после вработувањето 
на определено лице.    

 
Член 21 

(1) Вработените кои вршат надзор над обезбедува-
њето од дејствија на незаконско постапување се обучу-
ваат согласно Програма за обука на вработените кои 
вршат надзор на обезбедувањето од дејствија на неза-
конско постапување при давањето на услуги на возду-
хопловна навигација донесена од Агенцијата. Програ-
мата за обука ги утврдува принципите за верификација 
на компетентноста на инспекторите. 

(2) Посебните услови кои треба да ги исполнува ли-
це за да врши надзор на обезбедувањето од дејствија на 
незаконско постапување при давањето на услуги на 
воздухопловна навигација се: 

– работно искуство во согласност со член 181 од За-
конот за воздухопловство; 

– високо образование од областа на правните науки 
или безбедност; 

– неопходно знаење и разбирање на воздухопловни-
те прописи и стандарди поврзани со обезбедувањето од 
дејствија на незаконско постапување при давањето на 
услуги на воздухопловна навигација над кои се врши 
надзор за да се осигура дека се исполнети пропишани-
те услови и постапки за обезбедувањето од дејствија на 
незаконско постапување; 

– познавање на националните прописи, внатрешни-
те процедури и акти на Агенцијата поврзани со извр-
шувањето на надзор и преземањето на надзорни мерки; 

– обука за употреба на надзорни техники и за упра-
вување и спроведување на надзор на услугите во возду-
хопловната навигација согласно Програмата за обука 
на Агенцијата; 

- активно познавање на англиски јазик и 
- други услови пропишани со актот за систематиза-

ција на Агенцијата. 
(3) Со актот за систематизација на работните места 

на Агенцијата се определува кој од посебните услови 
од став (2) на овој член, се сметаат за услови за врабо-
тување, а кој треба да се остварат после вработувањето 
на определено лице.    

Член 22 
(1) Вработените кои вршат економски надзор на да-

вањето на услуги на воздухопловна навигација се обу-
чуваат согласно Програма за обука на вработените кои 
вршат економски надзор на давањето на услуги на воз-
духопловна навигација донесена од Агенцијата. Про-
грамата за обука ги утврдува принципите за верифика-
ција на компетентноста на инспекторите. 

 (2) Посебните услови кои треба да ги исполнува 
лице за да врши економски надзор на давањето на ус-
луги на воздухопловна навигација се: 

– работно искуство во согласност со член 181 од За-
конот за воздухопловство; 

– високо образование од областа на економските 
науки; 

– неопходно знаење и разбирање на воздухопловни-
те прописи и стандарди поврзани со економското рабо-
тење на давателите на услуги на воздухопловна навига-
ција над кои се врши надзор за да се осигура дека се 
исполнети пропишаните економски услови; 

– познавање на националните прописи, внатрешни-
те процедури и акти на Агенцијата поврзани со извр-
шувањето на надзор и преземањето на надзорни мерки; 

– обука за употреба на надзорни техники и за упра-
вување и спроведување на надзор на услугите во возду-
хопловната навигација согласно Програмата за обука 
на Агенцијата; 

– активно познавање на англиски јазик и 
– други услови пропишани со актот за систематиза-

ција на Агенцијата. 
(3) Со актот за систематизација на работните места 

на Агенцијата се определува кој од посебните услови 
од став (2) на овој член, се сметаат за услови за врабо-
тување, а кој треба да се остварат после вработувањето 
на определено лице.    

 
6. Преодни и завршни одредби 

 
Член 23 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот, правила-
та и посебните услови за вршење на инспекциски над-
зор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице 
за да врши инспекциски надзор на давањето на услуги-
те на воздухопловна навигација („Службен весник на 
Република Македонија” бр.143/2007).  

 
Член 24 

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

 
Бр. 01-15035/1 

22 јуни 2012 година                              Министер, 
     Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
2185. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и  точка 

9 од Одлуката за начинот и постапката на известување 

за трансакции со нерезиденти („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.74/12), гувернерот на Народ-

ната банка на Република Македонија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА НЕПОСРЕДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 

ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА СМЕТКИТЕ 

НА РЕЗИДЕНТИТЕ ВО СТРАНСТВО И НА ЕВИ-

ДЕНЦИСКИТЕ СМЕТКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 

НА  МЕЃУСЕБНИТЕ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ  

СО НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Со ова упатство Народната банка на Република 

Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) 

ги пропишува начинот, постапката и роковите на непо-

средно известување, и ја утврдува формата и содржи-

ната на образецот МИ (месечен извештај) за известува-

ње за состојбата и промените на сметките на резиден-

тите во странство и на евиденциските сметки за порам-

нување на меѓусебните побарувања и обврски со нере-

зиденти.  

2. За потребите на ова упатство, известувачи се: 

- резидентите кои добиле одобрение од Народната 

банка за отворање сметка кај странска банка; и 

- резидентите кои кај Народната банка впишале 

евиденциска сметка за порамнување на меѓусебните 

побарувања и обврски со нерезиденти. 

3. Известувачите ја известуваат Народната банка на 

образец МИ, којшто е составен дел на ова упатство. 

4. Состојбата, за потребите на ова упатство, прет-

ставува состојба на  сметките кај странските банки и 

евиденциските сметки на почетокот, односно на крајот 

на извештајниот период. 

Промените на состојбите на сметките ги вклучуваат 

сите трансакции настанати во извештајниот период.  

5. Известувачите известуваат на месечна основа, 

најдоцна во рок од 20 (дваесет) дена по истекот на ме-

сецот за кој се известува.  

Известувањето се врши во електронска форма.  

6. Резидентите, на барање на Народната банка, се 

должни да ги усогласат податоците или да ги објаснат 

и да ги протолкуваат разликите помеѓу нивните изве-

штаи и податоците добиени од банките овластени за 

платен промет со странство, или со другите извештаи 

доставени до Народната банка. 

7. Образецот МИ се изготвува и се доставува во 

оригинална валута во која е отворена сметката во 

странство или евиденциската сметка.  

8. Образецот МИ се пополнува на следниов начин:  

- во рубриката „известувач“ се пишува називот, 

адресата и седиштето на известувачот;  

- во рубриката „матичен број“ се пишува матичниот 

број на известувачот. Доколку известувачот е физичко 

лице, во рубриката „матичен број“ се пишува шифрата 

за физичко лице „1000000“;  

- во рубриката „даночен број“ се пишува даночниот 

број;  

- во рубриката „период“ се пишуваат месецот и го-

дината за кои се поднесува извештајот;  

- во рубриката „вид на извештајот“ се пишува ши-

фрата на видот на извештајот. Прилог-шифрарникот на 

видовите извештаи е составен дел на упатството - 1. 

Видови извештаи;  

- во рубриката „странски партнер“ за сметките во 

странство се пишува називот на странската банка кај 

која е отворена сметката, додека за евиденциските сме-

тки називот на странскиот партнер со кој известувачот 

воспоставил евиденциска сметка; 

 - во рубриката „земја“ се пишува шифрата на зем-

јата во која се наоѓа седиштето на странскиот партнер, 

од шифрарникот на земји и меѓународни организации, 

којшто е составен дел на Упатството за начинот на вр-

шење на платниот промет со странство;  
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- во рубриката „број на одобрението“ за сметките 

во странство се пишува бројот на одобрението издаде-

но од Народната банка или  бројот  на евиденциската 

сметка од уписот во евиденцијата на Народната банка.  

- во рубриката „износ во валута“ за сметките во 

странство се пишува износот од одобрението на Народ-

на банка. За евиденциските сметки, се пишува износ 

доколку тој е предвиден со договорот за кој се отвора 

евиденциска сметка;  

- во рубриката „валута“ се пишува шифрата на ва-

лутата, од шифрарникот на валути којшто е составен 

дел на Упатството за начинот на вршење на платниот 

промет со странство;  

- во рубриката „почетна состојба“ се пишува состој-

бата на сметката на почетокот на извештајниот период. 

Притоа, почетната состојба треба да се совпаѓа  со 

„крајната состојба“ од претходниот извештаен период;  

- во колоната „земја на трансакцијата“ кај сметките 

во странство се пишува шифрата на земјата на стран-

скиот партнер со кој се врши поединечната трансакци-

ја, независно од земјата на банката кај која е отворена 

сметката. Кај евиденциските сметки, се пишува шифра-

та на земјата на странскиот партнер;  

- во колоната „опис на трансакцијата“ се пишува 

краток опис на трансакцијата;  

- во колоната „шифра на трансакцијата“ се пишува 

шифрата на трансакцијата, од шифрарникот на основи 

којшто е составен дел на Упатството за начинот на вр-

шење на платниот промет со странство.  

При пренос на средства од сметката во странство на 

сметката во домашна банка или обратно, во колоната 

шифра на трансакцијата се пишува шифра 670.  

При пренос на средства заради порамнување на со-

стојбата на евиденциската сметка, во колоната шифра 

на трансакцијата се пишува шифра 680. 

- во колоната „зголемување на состојбата на сме-

тката“ се внесуваат износите на трансакциите коишто 

ја зголемуваат состојбата на сметката;  

- во колоната „намалување на состојбата на сметка-

та“ се внесуваат износите на трансакциите коишто ја 

намалуваат состојбата на сметката;  

- во рубриката „вкупно“ се внесува вкупниот про-

мет во колоните зголемување/намалување на состојба-

та на сметката и служи за контролирање на точноста на 

извештајот;  

- во рубриката „крајна состојба“ се пишува состој-

бата на сметката на крајот на извештајниот период.  

Во извештајот треба пресметковно да се сложуваат 

состојбата и промените на сметката за поединечна ва-

лута (почетната состојба + зголемувањето на состојба-

та на сметката - намалувањето на состојбата на сметка-

та = крајната  состојба).  

9. Со примената на ова упатство, престанува да ва-

жи Упатството за спроведување на Одлуката за задол-

жително известување за работењето со странство  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/02, 

62/03 и 39/07). 

10. Ова упатство стапува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 

септември 2012 година.  

 

У.бр. 5417 

25 јуни 2012 година                                Гувернер, 

   Скопје                               Димитар Богов, с.р. 

__________ 

Прилог-шифрарник  

1. Шифри на видовите извештаи  

5. Сметки во странски банки врз основа на:  

5.1. инвестициски работи 

5.2. претставништва 

5.3. трошоци за услуги во меѓународен стоковен и 

патнички промет 

5.4. други 

 

6. Евиденциски сметки 

6.1. услуги во меѓународен стоковен и патнички 

промет 

6.2. ПТТ-услуги  

6.3. осигурување 

6.4. долгорочна производна соработка 

6.5. други 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

 
2186. 

Врз основа на член 15 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО НА  
ВОЗДУХОПЛОВИТЕ 

 
Член  1 

Во Правилникот за правилата и постапките на летањето на воздухопловите („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 126/09 и 158/11) Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 2 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 15 ноември 2012 година. 

 
Бр. 10-799/2 

7 јуни 2012 година                                                       Директор, 
    Скопје                                                     д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2187. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 37,360 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 38,829 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 38,454 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 37,739 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 32,086 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 75,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 77,00 
 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 64,50 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 53,00 
 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 39,383 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите 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 ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни ре-
зерви 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 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 21,953 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 21,755 
 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 12,177 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 3,136 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.7.2012 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
 
Бр. 02 - 1109/1   

2 јули 2012 година                              Претседател, 
   Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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